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PRISCILA MEXIA FREITAS ZAMBOLIM 

MTB 05442

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº   2 1. 5 4 0,   de  1º/03/2023 
 

Compõe o Grupo Gestor do Fundo Municipal de Prevenção 
e Atendimento a Sinistros da Fração do Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado Paraná - FUNCOB, 
conforme especifica. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, considerando o disposto no Art. 71, inciso IX, da Lei Orgânica 
do Município, de acordo com a Lei Municipal nº 14.507/2022,  e tendo em vista o contido 
no protocolado nº 31289/2022, 

 

D E C R E T A 
 

Art. 1º.   Fica composto o Grupo Gestor do Fundo Municipal de Prevenção e 
Atendimento a Sinistros da Fração do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado Paraná - FUNCOB, do Município de Ponta Grossa, da seguinte 
forma:  

 
I. Secretária Municipal de Cidadania e Segurança Pública: 

Titular:  Tânia Maria Sviercoski Pinto - Presidente  
Suplente:  Emmanuel Tiago dos Santos 

II. Oficial Comandante da Fração do Corpo de Bombeiros no Município: 
Titular:  Tenente Coronel Emerson José Guimarâes Ferreira – Vice-
Presidente 
Suplente: Capitão Renan Augusto Bortolassi de Oliveira 

III. Secretário Municipal da Fazenda: 
Titular:   Cláudio Grokoviski 
Suplente:  Tatiane dos Santos Vieira  

IV. Procurador Geral do Município: 
Titular:  Gustavo Schemim da Matta 
Suplente:  Luana de Amorim Presotto 

V. Conselho Comunitário de Segurança de Ponta Grossa: 
Titular:  Luis Carlos de Almeida 
Suplente:  Elídio Carlos Curi de Macedo 

Art. 2º.   Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de março de 2023. 

 
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI 

Prefeito Municipal 
 

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município 

______________________________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   2 1. 5 3 9,    de    1º/03/2023

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 009684/2023,

R E S O L V E
Art.1°.  Dar ingresso a servidora NEIZELI DANIELE DE LIMA, matrícula nº 27.130, a partir do 

dia 08 de fevereiro de 2023, ao emprego público de PROFESSOR 20 HORAS, em virtude 
de aprovação no Concurso Público n° 001/2022, com lotação na Secretaria Municipal de 
Educação.

Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de março de 2023.

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
Prefeito Municipal

GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA 
Procurador Geral do Município

D E C R E T O    Nº   2 1. 5 4 1,    de    1º/03/2023
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais, e tendo em vista o contido no protocolado SEI n° 010380/2023,

R E S O L V E
Art.1°.  Dar ingresso a servidora ERIKA CAROLINE LEMES DE PAULA, matrícula nº 27.782, a 

partir do dia 09 de fevereiro de 2023, ao emprego público de PROFESSOR 20 HORAS, 
em virtude de aprovação no Concurso Público n° 001/2022, com lotação na Secretaria 
Municipal de Educação.

Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 1º de março de 2023.

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
Prefeito Municipal

P O R TA R I A S
 

P O R T A R I A   Nº  2 2. 6 5 4 / 2 0 2 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no
protocolado SEI 004534/2023, controle registro PGM/PL/GP, datado de 02/03/23,

RESOLVE

         Art. 1º.      Designar Comissão de Sindicância composta pelos seguintes
servidores do Quadro de Pessoal do Poder Executivo:

        I.    OLMIRO RAMÃO BIANCHINI FILHO - Presidente

       II.    CÉZAR AUGUSTO AMARAL - Membro

      III.    ANDERSON VINICIOS KISIELEWICZ - Secretário

    Art. 2º.   A  Comissão de Sindicância deve atuar com estrita observância no
contido no Decreto n. 10.240/2015, que regulamenta o procedimento da
sindicância para apuração de falta funcional dos empregados públicos da
Administração Municipal Direta e Indireta, inclusive no que se refere aos prazos,
formas e formalidades do procedimento ali previstas.

     Art. 3º.     Nos termos do art. 10, a Comissão de Sindicância tem o prazo de
60 (sessenta) dias para executar o procedimento, prorrogável por motivo
justificado.

     Art. 4º.     Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
Prefeito Municipal

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI, Prefeito, em
03/03/2023, às 17:53, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 03/03/2023, às 18:37, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 3058412 e o código CRC CCDE4C88.

______________________________________________________________________________
 

P O R T A R I A   Nº  2 2. 6 5 5 / 2 0 2 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 103506/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de
02/03/2023,

RESOLVE

              Art. 1º.  REVOGAR a Portaria 22.522/2023.

                Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
Prefeito Municipal

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI, Prefeito, em
03/03/2023, às 17:53, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 03/03/2023, às 18:37, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 3059031 e o código CRC 49C313CE.
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P O R T A R I A   Nº  2 2. 6 5 5 / 2 0 2 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o contido no
protocolado SEI 103506/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de
02/03/2023,

RESOLVE

              Art. 1º.  REVOGAR a Portaria 22.522/2023.

                Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
Prefeito Municipal

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI, Prefeito, em
03/03/2023, às 17:53, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 03/03/2023, às 18:37, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 3059031 e o código CRC 49C313CE.

______________________________________________________________________________
 

P O R T A R I A   Nº  2 2. 6 5 6 / 2 0 2 3

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante avaliação a ser aplicada
pelo titular da Pasta semestralmente, e tendo em vista o contido no protocolado
SEI 103506/2022, controle registro PGM/PL/GP, datado de 02/03/23,

RESOLVE

          Art. 1º. CONCEDER, a partir de 1º de fevereiro de 2023, o pagamento da
função gratificada de Coordenadora de Laboratório e Análises Laboratorias, da
Fundação Municipal de Saúde, à servidora NATIELLE GIANINE BUENO,
matrícula 24232, atribuindo-lhe a gratificação de função correspondente ao
símbolo FG - 11.

          Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando
RETIFICADA a Portaria 22523/2023.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
 

SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
Prefeito Municipal

 
GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA

Procurador Geral do Município

Documento assinado eletronicamente por SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI, Prefeito, em
03/03/2023, às 17:53, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de
03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO SCHEMIM DA MATTA, Procurador Geral
do Município, em 03/03/2023, às 18:37, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº
14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar
informando o código verificador 3059123 e o código CRC 55C2862D.

L I C I TA Ç Õ E S

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Licitação Modalidade Concorrência Pública n.º 012/2022

RESULTADO DE JULGAMENTO
Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se público o resul-
tado da licitação em epígrafe, declarando como deserta.

Flávio Flores Gehrke
Comissão de Licitações

______________________________________________________________________________
Aviso de Licitação

Pregão, na forma eletrônica nº 18/2023 
 O Município de Ponta Grossa - PR realizará às 09h00m do dia 20 de março de 2023, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões (www.bllcompras.com), Pregão, na forma eletrônica para 
aquisição de gêneros alimentícios hortifrutigranjeiros para troca por lixo reciclável junto a popula-
ção atendida pelo programa Feira Verde. Valor Máximo: R$ 2.254.809,59(dois milhões, duzentos 
e cinquenta e quatro mil, oitocentos e nove reais e cinquenta e nove centavos). Mais informações, 
bem como a integra do edital e seus anexos poderão ser obtidos no Departamento de Compras e 
Contratos no horário das 12h00min às 18h00min na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220 
1000 ramal 1006 ou ainda através do link http://www.pontagrossa.pr.gov.br/ portaldatransparencia.

Ponta Grossa, 06 de março de 2023
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Bruno Cesar Costa Pinto

C O N T R ATO S

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 005/2022
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
LOCADOR: SOCIEDADE EDUCACIONAL E ASSITENCIAL URSULINAS DE MARIA IMACULADA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificada a cláusula primeira do instrumento originário, que passa a 
ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a locação do imóvel situado na Rua Santo Mauro, 
nº 721, Núcleo Santa Luzia, Bairro Chapada – Ponta Grossa- PR, destinado ao uso e 
funcionamento do CMEI Maria Imaculada, entregue em perfeitas condições de higiene e 
habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante deste ajuste.”

______________________________________________________________________________
CONTRATO Nº 102/2023 

LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
LOCADOR: SOCIEDADE EDUCACIONAL E ASSITENCIAL URSULINAS DE MARIA IMACULADA
OBJETO: locação do imóvel situado na Rua Santo Mauro, nº 677, Núcleo Santa Luzia, Bairro 
Chapada – Ponta Grossa- PR, destinado ao uso e funcionamento do CMEI Maria Imaculada, en-
tregue em perfeitas condições de higiene e habitabilidade, conforme Laudo de Vistoria integrante 
deste ajuste.

VALOR: R$ 14.809,87 (quatorze mil oitocentos e nove reais e oitenta e sete centavos) mensais
PRAZO: 28/02/2023 e término em 27/02/2024
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA: n° 016/2023
______________________________________________________________________________

OITAVO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA Nº 197/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ARENA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de vigência, em mais 120 (cento 
e vinte) dias, de 01/08/2022 a 29/11/2022, convalidando-se a data de 01/08/2022.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº368/2022
COOPERANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
COOPERADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA, /UEPG
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica incluída no instrumento originário a seguinte redação:
  São obrigações do COOPERANTE:
     I)  Colocar à disposição do ACORDADO servidores públicos para exercer atribuições compa-

tíveis com as dos seus respectivos empregos públicos; 
     II)  Informar dados pessoais e as qualificações dos servidores cedidos para comunicar ao 

ACORDADO; 
     III)   Arcar com os vencimentos dos servidores públicos cedidos nos casos previstos na legis-

lação. 
     IV)  Acompanhamento do processo de cessão, frequência e, se couber, à renovação da ces-

são, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação onde o servidor cedido 
está lotado; 

     V)  Fiscalizar os termos do presente Acordo de Cooperação. 

   São obrigações da COOPERADA: 
     I-   Treinar os servidores municipais para o exercício de suas funções em conformidade do 

previsto no Contrato de Trabalho do servidor cedido; 
     II-   Determinar o horário da jornada de trabalho a ser cumprida pelos servidores cedidos de 

acordo com seu contrato de trabalho; 
     III-   Controlar frequência dos servidores cedidos, fornecendo o boletim de frequência confor-

me estabelecido em regulamento. 
     IV-   Solicitar a renovação da cessão de servidores com antecedência mínima de 45 dias do 

término do Acordo de Cooperação.
     V-   Obedecer às regras acima citadas, o servidor estar sob pena de disposição novamente do 

CEDENTE ao fim do término do Acordo de Cooperação.
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 023/2021
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA CNPJ 76.175.884/0001-87 LOCADOR: MONTO-
RO IMÓVEIS LTDA 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO 
Fica alterada a cláusula Quinta do instrumento originário, que passa ter a seguinte redação: 
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária número 
10.005.11.334.0073.2.113./3.3.90.39.”
______________________________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO CONTRATON°. 459/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: EXCELÊNCIA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE e CONTRATADA resolvem, RESCINDIR, para todos 
os efeitos de direito com amparo no artigo 78 e 79, da Lei 8.666/93, o contrato de empreitada nº 
459/2022, conforme protocolado SEI n°. 61891/2021 e parecer jurídico nº 254/2023.
______________________________________________________________________________

TERMO DE PERMISSÃO Nº 030/2022
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO DEFICIENTE VISUAL – APADEVI
OBJETO: A PERMITENTE, responsável pela administração do imóvel localizado na Av. João Ma-
noel dos Santos Ribas, 103, bairro de Nova Rússia, onde se encontra instalado o TERMINAL 
RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL VEREADOR OLDEMAR ANDRADE, com amparo legal nas leis 
e decretos municipais n.°4758/92; 10.013/09, 5.660/11 e alterações posteriores e ainda no Decreto 
Municipal n.° 21.061 de 18/11/2022, PERMITE o uso da área abaixo descrita: Box Lanchonete 2, 
área  58 m², localiação: Rua C.
PRAZO: 02 (dois) anos, iniciando 20/06/2022 a 19/06/2024.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 061/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TIAGO SEBASTIÃO DOS SANTOS
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 062/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: AMELU CLARINDO NUNES
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 063/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ESTER SCHWEBEL DA SILVA SANTOS
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 064/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GUILHERME AUGUSTO BUSS TUPICH
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
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desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 066/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALINE CRISTINA DE MATOS
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 067/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GABRIEL ANTONIO SARTORELLI
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 068/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: FABIANO JOSE CALISTRO
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 069/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GISELE DE PAULA
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 071/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NATHALIA HELENA ROGOSKI IANK
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 073/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: JULIANA SILVA SAFRAIDER
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 074/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANDERSON FABIANO DOS SANTOS
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 075/2023
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GLADIS BUHRER SILVEIRA MARGRAF
OBJETO: Contratação de instrutores de oficinas nas modalidades esportivas e de cultura corporal, 
como Capoeira no projeto escolar “Educa PG – Infância em Movimento”, que inicialmente será 
desenvolvida em 43 (quarenta e três) escolas da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa
VALOR: R$ 36.735,00 (trinta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 152/2022.
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 391/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: ROGER NEITZEL MARQUES 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 03 (três) meses, de 01/12/2022 a 01/03/2023, convali-
dando a data de 01/12/2022 e o prazo de vigência em mais 06 (seis) meses, de 18/04/2023 a 
18/10/2023.

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA 
Conforme Lei nº 14.117/2021 
CONTRATADA: GRANEMANN E IASIAK LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo, aludido na cláusula sexta do 
instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 21/06/2023 a 21/06/2024. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 1.228.412,04 
(um milhão, duzentos e vinte e oito mil, quatrocentos e doze reais e quatro centavos).

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

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327 

____________________________________________________________ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 003/2023 

 
Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 

Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 016801/2023, 
 

C O N V O C A 
 

as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 004/2022 para o emprego de 

Professor 40 horas, a comparecerem no dia 13/03/2023 (Treze de março de 2023), às 9 horas (Nove 

horas), no Anfiteatro Municipal Eunice Miró Guimarães Cordeiro, situado à Rua Bonifácio Ribas, n° 230, 

Vila Coronel Cláudio, para escolha de vaga da Rede Municipal de Ensino. 

 

Nome Emprego Classificação 

Natiele Pacheco dos Santos Professor 40 horas 89 

Elisama de Souza Arruda Professor 40 horas 90 

Ana Caroline de Bortoli Professor 40 horas 91 

Renata Beatriz de Paula de Oliveira Professor 40 horas 92 

Nicole Lorena Javorski Professor 40 horas 93 

 

Conforme previsto no item 12.4 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 

004/2022, 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 13 de março de 2023 ou na reunião de escolha de vagas, mediante 

assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação. 

Caso o candidato não compareça na data estipulada ou não solicite “final de fila” 

no prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude 

de sua aprovação no referido Concurso Público. 

 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de março de 2023 

 

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327 

____________________________________________________________ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 004/2023 

 
Professor 20 horas – Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 

Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 013549/2023, 

 
C O N V O C A 

 
os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2022 para o emprego de 

Professor 20 horas – Séries Iniciais do Ensino Fundamental, a comparecerem no dia 13/03/2023 (Treze de 

março de 2023), às 9 horas (Nove horas), no Anfiteatro Municipal Eunice Miró Guimarães Cordeiro, situado 

à Rua Bonifácio Ribas, n° 230, Vila Coronel Cláudio, para escolha de vaga da Rede Municipal de Ensino.  

Nome Emprego Classificação 
Marília Cristina Marques Manosso Professor 20 horas 17 afrodescendente 
Juliana Pacheco Rigoni Professor 20 horas 143 
Debora Regina Amaro Professor 20 horas 144 
Rosilete de Freitas Pires da Luz Professor 20 horas 145 
Jessica Fernanda de Quadros Miranda Professor 20 horas 146 
Bruna Rodrigues Bensberg Professor 20 horas 147 
Sheila Bueno de Oliveira Professor 20 horas 148 
Marilia Luana Pinheiro de Paiva Professor 20 horas 149 
Lucieli Grizafis do Nascimento Professor 20 horas 150 
Brenda Carine Venancio Professor 20 horas 151 
Maria Silvana Cavalheiro Professor 20 horas 18 afrodescendente 

 

Conforme previsto no item 12.4 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 

001/2022, 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 13 de março de 2023 ou na reunião de escolha de vagas, mediante 

assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação. 

Caso o candidato não compareça na data estipulada ou não solicite “final de fila” 

no prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude 

de sua aprovação no referido Concurso Público. 

 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de março de 2023 

 

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327 

____________________________________________________________ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 004/2023 

 
Professor 40 horas – Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental 

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 

Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 012930/2023, 
 

C O N V O C A 
 

os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 004/2022 para o emprego de 

Professor 40 horas, a comparecerem no dia 13/03/2023 (Treze de março de 2023), às 9 horas (Nove 

horas), no Anfiteatro Municipal Eunice Miró Guimarães Cordeiro, situado à Rua Bonifácio Ribas, n° 230, 

Vila Coronel Cláudio, para escolha de vaga da Rede Municipal de Ensino. 

 

Nome Emprego Classificação 

Murillo Lago Menezes Professor 40 horas – Educação Física 1 

Noemi Thomaz Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund.  9

 afrodescendente 

Jessica Fatima de Moreas Vieira Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 94 

Alessandra Ribeiro Franca Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 95 

Fernanda Santos de Oliveira Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 96 

Milena Palhano Antunes Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 97 

Nathaly Lopes Obinger Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 98 

Joana Darc Panzarini Egg Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 99 

Denise Aparecida Schamne Simoes Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 101 

Marisa de Camargo Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 102 

Guiomara Wagner de Lima Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 103 

Karine Josiane Soares Neves Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 10 

afrodescendente 

Eliane Cristina Pereira da Silva Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 104 

Adriana Aparecida Wood Lunelli Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 105 

Silvana Santos da Silva Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 106 

Adriana de Fátima Malanowski Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 107 

Amanda Luzia Matoso Fernandes Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 108 

Josliane Aparecida Ligeski Santos de 

Lima 

Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 109 

Ana Claudia de Lima Barbosa Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 110 

Ana Cristina da Silva Campanucci Professor 40 horas – Educ. Inf. e Ens. Fund. 111 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327 

____________________________________________________________ 
 

Conforme previsto no item 12.4 do Edital de Abertura do Concurso Público nº 

004/2022, 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 13 de março de 2023 ou na reunião de escolha de vagas, mediante 

assinatura da ata da Secretaria Municipal de Educação. 

Caso o candidato não compareça na data estipulada ou não solicite “final de fila” 

no prazo estabelecido, será caracterizada desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude 

de sua aprovação no referido Concurso Público. 

 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de março de 2023 

 

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327 

____________________________________________________________ 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 005/2023 

 
Assistente de Educação e Escriturário II 

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de 

suas atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vagas existentes na Secretaria 

Municipal de Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 013572/2023, 

 
C O N V O C A 

 
as candidatas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 002/2022, a 

comparecerem no dia 13/03/2023 (Treze de março de 2023), às 9 horas (Nove horas), no 

Anfiteatro Municipal Eunice Miró Guimarães Cordeiro, situado à Rua Bonifácio Ribas, n° 230, Vila 

Coronel Cláudio, para escolha de vaga da Rede Municipal de Ensino.. 

Nome Emprego Classificação 

Taina Fernandes Mesquita dos Santos Assistente de Educação 166 

Debora Viviane da Silva Escriturário II 8 afrodescendente 

Susana Conrado Escriturário II 69 

 

Caso a candidato não compareça na data estipulada, será caracterizada 

desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido 

Concurso Público. 

 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de março de 2023 

 
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1000 – ramal 1327 

________________________________________________________ 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO nº 005/2023 
 

Professor 40 horas e Professor 20 horas – Prazo Determinado 
 

A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista a necessidade de suprir vaga existente na Secretaria Municipal de 

Educação, nos termos do contido no processo protocolado sob nº SEI 016801/2023, 

 
C O N V O C A 

 
os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Teste Seletivo nº 001/2021 para os empregos 

temporários descritos abaixo, a comparecerem no dia 13/03/2023 (Treze de março de 2023), às 09 horas 

(Nove horas), no Anfiteatro Municipal Eunice Miró Guimarães Cordeiro, situado à Rua Bonifácio Ribas, n° 

230, Vila Coronel Cláudio, para escolha de vaga da Rede Municipal de Ensino. 

 

Nome Emprego Classificação 

Viviane Gabriel de Oliveira Palogan 
Reginato 

Professor 20 horas – Prazo determinado 255 

Ana Paula Tozetto Professor 20 horas – Prazo determinado 256 

Juliane de Fatima Fernandes Fidelis Professor 20 horas – Prazo determinado 257 

Janaina Caetano Opata Professor 40 horas – Prazo determinado 128 

Glicianne Leuzenski Soares Professor 40 horas – Prazo determinado 129 

Marcela de Souza Moura Professor 40 horas – Prazo determinado 130 

Elisangela de Morais Antunes Biscaia Professor 40 horas – Prazo determinado 131 

Daiane Pinto dos Santos Professor 40 horas – Prazo determinado 20 
afrodescendente 

 

Caso o candidato não compareça na data estipulada, será caracterizada 

desistência da vaga, perdendo os direitos adquiridos em virtude de sua aprovação no referido Teste 

Seletivo. 

 
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de março de 2023 

 
 

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
Av. Visconde de Taunay, 950 - CEP 84051-000 - Ponta Grossa – Pr - Tel.: (042) 3220-1010 – ramal 1327 

_________________________________________________________ 
 

EDITAL DE RECLASSIFICAÇÃO nº 002/2023 
Professor 40 horas 

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos, no 

uso de suas atribuições legais e tendo em vista o contido no subitem 12.4 do Edital que 

regulamenta o Concurso Público nº 004/2022, 

 
TORNA PÚBLICA 

 
a reclassificação dos candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 

004/2022 que optaram por deslocar sua classificação para o final da lista de aprovados, 

conforme descrito a seguir. 

 
Professor 40 horas 
 

Nome Classificação Reclassificação Documento 

Celine Aparecida Curi 76 937 Ata 016/2023 - SME 

Fernando Michelis 78 938 Ata 016/2023 – SME 
 

Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, 06 de março de 2023. 
 

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
MUNICÍPIO DO PARANÁ 

 
 

 
EDITAL NOTA PROVA DE TÍTULOS – PÓS RECURSO 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022 
  

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA o EDITAL NOTA 
PROVA DE TÍTULOS – PÓS RECURSO, conforme segue: 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                            Ponta Grossa-PR, 07 de março de 2023. 

 
CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
MUNICÍPIO DO PARANÁ 

 
 

EDITAL NOTA PROVA DE TÍTULOS – PÓS RECURSO 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022 

  
 

INSC RECURSO CARGO NOME TÍTULO 
189288 * ASSISTENTE SOCIAL ALEXANDRA LUISE LOPES 5.00 
184272 * ASSISTENTE SOCIAL KATRINY RENOSTO LAZARIN 5.00 
189222 * CONTADOR II CARMEN LUCIANE SEVERINO 5.00 
192030 * ENGENHEIRO CIVIL JUAREZ ALVES 5.00 
194022 * ENGENHEIRO CIVIL VITÓRIA VICENTE COLTRI 5.00 
184089 * JORNALISTA I EDSON GIL SANTOS JÚNIOR 17.50 
182850 * PROCURADOR MUNICIPAL JÉSSICA BARROS GOMES 5.00 
195202 * PROCURADOR MUNICIPAL ROBERTO CARNEIRO FILHO 17.50 
185094 * PROCURADOR MUNICIPAL VANESSA PADILHA CATOSSI 7.50 
188935 * PROCURADOR MUNICIPAL VIVIANE CRISTINA DIAS MARIANO 2.50 
192906 * PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA II ANTONIO MARCOS BARBOSA 2.50 
182497 * PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA II CLAUDINE LUCY SCHAMNE 5.00 
184280 * PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA II JARDELL ALEIXO 5.00 
 
*NOTA ALTERADA EM VIRTUDE DE RECURSO 

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
MUNICÍPIO DO PARANÁ 

 
 

 
EDITAL NOTA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PÓS RECURSO - AGENTE DE TRÂNSITO I 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022 
  

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA o EDITAL NOTA 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PÓS RECURSO - AGENTE DE TRÂNSITO I, conforme segue: 

 

INSC RECURSO NOME CARGO 
FLEXÃO DE 
BRAÇO NO 

SOLO  

CORRIDA DE 
SEGMENTO 

SHUTTLE 
RUN 

CORRIDA 
12 

MINUTOS 
NOTA FINAL 

182247 * PATRICK ANTONIO CESAR RIZENTAL AGENTE DE TRÂNSITO I 60.00 70.00 20.00 50.00 

 
*NOTA ALTERADA EM VIRTUDE DE RECURSO    
 Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Ponta Grossa-PR, 07 de março de 2023. 

 
 

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
MUNICÍPIO DO PARANÁ 

 
 

 
EDITAL NOTA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PÓS RECURSO -  GUARDA MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022 
  

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA o EDITAL NOTA 
TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PÓS RECURSO - GUARDA MUNICIPAL, conforme segue: 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                                Ponta Grossa-PR, 07 de março de 2023. 

 
 

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
MUNICÍPIO DO PARANÁ 

 
 

EDITAL NOTA TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) – PÓS RECURSO - GUARDA MUNICIPAL 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022 

  
 

 

INSC RECURSO NOME CARGO 

FLEXÃO E 
EXTENSÃO DE 

COTOVELOS NA 
BARRA FIXA 

IMPULSÃO 
HORIZONTAL 

PARADO 

FLEXÃO DE 
BRAÇOS 

CORRIDA DE 
SEGMENTO 

(SHUTTLE RUN) 

CORRIDA 
12 

MINUTOS 

NOTA 
FINAL 

182309 * AGUINALDO SEBASTIÃO ULINICK GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0.00 100.00 0.00 100.00 30.00 46.00 
192690 * ANTHONY CESAR RODRIGUES GUARDA CIVIL MUNICIPAL 20.00 60.00 100.00 60.00 75.00 63.00 
182055 * ARACI MARIA BARBOSA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 80.00 30.00 100.00 70.00 76.00 
191133 * CARLOS EDUARDO CORREA TITO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 80.00 100.00 55.00 70.00 30.00 67.00 
191935 * CELSO FERNANDO FERREIRA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
190363 * GIOVANE DA SILVA MACEDO GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 96.00 
192954 * JACKSON DE JESUS SANTOS LIMA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 100.00 100.00 100.00 80.00 96.00 
183717 * KASSYUS RENAN KUNAN FERNANDES GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 100.00 100.00 100.00 85.00 97.00 
184323 * LUCAS GABRIEL PRATCHUM GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 80.00 100.00 100.00 85.00 93.00 
188591 * MAIKEL DOUGLAS ALVES PADILHA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 100.00 100.00 100.00 95.00 99.00 
189510 * MARCELO SAMWAYS GUARDA CIVIL MUNICIPAL 60.00 100.00 100.00 100.00 75.00 87.00 
182746 * MARCOS TEIXEIRA RIBAS GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
186294 * MARLON VINICIUS DA SILVA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 100.00 100.00 100.00 75.00 95.00 
185089 * ROSÂNGELA APARECIDA DE SOUZA KULLER GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0.00 0.00 90.00 100.00 65.00 51.00 
191988 * ROSELI APARECIDA DOS SANTOS ALBOSKI GUARDA CIVIL MUNICIPAL 50.00 100.00 100.00 100.00 90.00 88.00 
185496 * UILIAN DOMINGOS DE SOUZA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 100.00 70.00 100.00 45.00 83.00 
194172 * VALERRY G. LAURENCY DE SOUZA RODRIGUES GUARDA CIVIL MUNICIPAL 100.00 100.00 100.00 100.00 45.00 89.00 
*NOTA ALTERADA EM VIRTUDE DE RECURSO 

______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
MUNICÍPIO DO PARANÁ 

 
 

 
EDITAL NOTA PROVA DISCURSIVA –  PÓS RECURSO - PROCURADOR MUNICIPAL 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022 
  

 
A Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa-PR, no uso de suas atribuições legais, mediante as 
condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICA o EDITAL NOTA 
PROVA DISCRUSIVA – PÓS RECURSO, conforme segue: 
 
Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 
                                 Ponta Grossa-PR, 07 de março de 2023. 

 
 

CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
MUNICÍPIO DO PARANÁ 

 
 

EDITAL NOTA PROVA DISCURSIVA –  PÓS RECURSO - PROCURADOR MUNICIPAL 
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 003/2022 

  
 

 
INSC RECURSO CARGO NOME COERÊNCIA COESÃO MODALIDADE 

GRAMATICAL 
CONHECIMENTO 

ESPECÍFICO 
NOTA 
FINAL 

182290 * PROCURADOR MUNICIPAL ALESSANDRO VIEIRA DOS SANTOS 15.00 15.00 15.00 40.00 85.00 

187400 * PROCURADOR MUNICIPAL ALEXANDRE BARRETO 15.00 15.00 15.00 40.00 85.00 

187652 * PROCURADOR MUNICIPAL ANA CLAUDIA PIASETZKI 15.00 15.00 10.00 40.00 80.00 

189884 * PROCURADOR MUNICIPAL ANTONIO CARLOS GOMES 15.00 15.00 10.00 45.00 85.00 

185293 * PROCURADOR MUNICIPAL BRUNA BATISTA SANCHEZ 15.00 15.00 20.00 50.00 100.00 

187171 * PROCURADOR MUNICIPAL DANIEL GASPAROTTO DOS SANTOS 15.00 15.00 20.00 40.00 90.00 

189877 * PROCURADOR MUNICIPAL DIANE FERNANDA BARBOSA RODRIGUES MOURA 15.00 15.00 20.00 40.00 90.00 

184815 * PROCURADOR MUNICIPAL EDUARDA STRESSER FERREIRA 15.00 15.00 20.00 30.00 80.00 

185363 * PROCURADOR MUNICIPAL JEFFERSON DOS SANTOS NOGUEIRA 15.00 15.00 10.00 35.00 75.00 

185051 * PROCURADOR MUNICIPAL JULIANA BECKER QUIRINO 15.00 15.00 20.00 35.00 85.00 

193640 * PROCURADOR MUNICIPAL LUCIANO PEDROSO DA SILVA 15.00 15.00 15.00 25.00 70.00 

191838 * PROCURADOR MUNICIPAL MAIKO CHRISTOFFER DOS SANTOS 15.00 10.00 10.00 35.00 70.00 

185104 * PROCURADOR MUNICIPAL MURILO CAMPOS MOZER SODRÉ 15.00 10.00 15.00 40.00 80.00 

189665 * PROCURADOR MUNICIPAL OTHAVIO AUGUSTO RODRIGUES 15.00 15.00 10.00 45.00 85.00 

182929 * PROCURADOR MUNICIPAL PATRICIA MACHADO RIBEIRO 15.00 10.00 15.00 25.00 65.00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
MUNICÍPIO DO PARANÁ 

 
195202 * PROCURADOR MUNICIPAL ROBERTO CARNEIRO FILHO 15.00 15.00 20.00 30.00 80.00 

193908 * PROCURADOR MUNICIPAL SIMONE YUMI INOUE DE PAULA E SILVA 15.00 10.00 20.00 50.00 95.00 

185094 * PROCURADOR MUNICIPAL VANESSA PADILHA CATOSSI 15.00 10.00 20.00 35.00 80.00 

192264 * PROCURADOR MUNICIPAL VINICIUS SANTOS RIBAS 15.00 15.00 20.00 45.00 95.00 

190634 * PROCURADOR MUNICIPAL WEVERTON FERNANDES DA SILVA 15.00 15.00 10.00 35.00 75.00 

 
*NOTA ALTERADA EM VIRTUDE DE RECURSO 

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 DO REQUERIMENTO DA Licença Simplificada
A PWF*PERFORMANCE LTDA (PWF PERFORMANCE) torna público que irá requerer a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Licença Simplificada, para a atividade 
de SERVIÇOS DE INSTALAÇAO,MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSORIOS PARA VEI-
CULOS AUTOMOTORES implementada na R  ALEIXO GARCIA 442 OFINAS – Ponta Grossa/PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
M. ANDREIA NUNES LTDA – J.D FREIOS E MOLAS com CNPJ sob o nº 49.146.052/0001-60 
torna público que REQUEREU junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA, a LICEN-
ÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) para a atividade de Manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores, localizado na Avenida Souza Naves, nº 3198, bairro Chapada, Ponta 
Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
GRANEL RECUPERADORA DE CARRETAS LTDA com CNPJ sob o nº 34.003.024/0001-16 tor-
na público que REQUEREU junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SMMA, a LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) para a atividade de Serviços de manutenção e reparação de 
veículos automotores, localizado na Rua Rio Paraná, s/n° lote 0428 quadra 28 bairro Piriquitos, 
Ponta Grossa – PR.
______________________________________________________________________________

 
 

          
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA LIMPEZA DE IMÓVEL 

 
        

Os titulares de imóveis abaixo indicados ficam NOTIFICADOS de que contra eles 
foi lavrado Auto de Notificação para Limpeza de Imóvel. Os Notificados tem o 
prazo de 10 dias a contar da publicação deste Edital no Diário Oficial 
Eletrônico do Município para promover a limpeza do imóvel conforme determinado 
pela fiscalização, sob pena de lavratura de Auto de Infração e Imposição de 
Penalidade Pecuniária, a qual pode variar entre 10 a 80 VRs mais fração para 
cada 1000 m², nos termos do Decreto nº 16.024/2019. Além da multa, se o 
titular não executar o serviço dentro do prazo legal está sujeito a que o 
Município execute o serviço e faça a cobrança do custo pelo meio judicial. 
        

N. 
CADASTRO 

N. DO 
A.N. NOME DO TITULAR LOCALIZAÇÃO 

DO IMÓVEL 

SERVIÇO A 
SER 

EXECUTADO 

VALOR DA 
MULTA EM 

R$ 
        

105746 238/2023 
ESPÓLIO DE NELI 

PAULO MEDINA 
RUA BRACATINGA, 

Nº21 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

1.053,50 

113099 239/2023 
CATARINA RODRIGUES 

VIANA 
RUA PRAIA PORTO 

BELO, Nº349 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

1.053,50 

104284 240/2023 
HECKE E TRAMONTIN 

LTDA 
RUA ALTAMIR 
STARKE, Nº39 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

30.448,17 

18965 241/2023 
AMILTO JUSTUS RUA PROFESSOR 

COELHO E SOUZA, 
S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

18966 242/2023 
NENA GLACI MIARA RUA PROFESSOR 

COELHO E SOUZA, 
S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

18964 243/2023 
SAULO JUSTUS  RUA PROFESSOR 

COELHO E SOUZA, 
S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

18963 244/2023 
FELICIANO GOMES DE 

OLIVEIRA 

RUA PROFESSOR 
COELHO E SOUZA, 

S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

132691 245/2023 
DANIELA KLEIN 

ALVARENGA 
RUA LUIZ 

GEBELUCA, Nº136 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

1.053,50 

18203 246/2023 
NELSON RIBEIRO DA 

SILVA 
RUA NOVA 

ESPERANÇA, S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 
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20292 247/2023 
ESPÓLIO DE OZÓRIO 

GUIMARÃES MARTINS 
RUA CÂNDIDO DE 

ABREU, S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

20293 248/2023 
ESPÓLIO DE DULCE 

GULYAS 
RUA CÂNDIDO DE 

ABREU, S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

20294 248/2023 
ESPÓLIO DE DULCE 

GULYAS 
RUA CÂNDIDO DE 

ABREU, S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

42657 249/2023 
FLÁVIO GUIMARÃES 

KALINOSKI 
RUA FREDERICO 
BAHLS, S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

122045 260/2023 
ROSEMIR OTILIA 

KALIL FADEL 
RUA LAGOA MIRIM, 

S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

27484 263/2023 
MIQUELAO & CIA 

LTDA 
RUA ANTONIO 

VIEIRA, Nº652 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

10451 264/2023 
NELSON LOPES DE 

SOUZA 
RUA PADRE CESAR 
DE BUSS, Nº26 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

26969 265/2023 
ESPÓLIO DE STEFANO 

PACHER 
RUA REPÚBLICA DA 
ARGENTINA, Nº346 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

4.214,00 

8007 266/2023 
JOSÉ DOMINGOS DURO 

COUTO 

RUA PEDRO 
FRANCISCO BUSS, 

S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

8009 267/2023 
RANILSON JOÃO 

CLOCK 

RUA PEDRO 
FRANCISCO BUSS, 

S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

4.214,00 

8008 268/2023 
CREUSA PEREIRA 

TEIXEIRA 

RUA PEDRO 
FRANCISCO BUSS, 

S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

8067 269/2023 
MIGUEL CLOCK FILHO RUA PEDRO 

FRANCISCO BUSS, 
S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

8055 270/2023 
ALCIL CORREA DE 

SOUZA JÚNIOR 

RUA PEDRO 
FRANCISCO BUSS, 

S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

8053 271/2023 
ROSA CLOCK 

SEQUINEL 

RUA PEDRO 
FRANCISCO BUSS, 

S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

8052 272/2023 
PAULINA NASCIMENTO 

TAQUES 

RUA PEDRO 
FRANCISCO BUSS, 

S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

32617 274/2023 

MIRAJUZ 

ADMINISTRAÇÃO E 

LOCAÇÃO DE BENS 

LTDA 

RUA GOIÁS, S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

23.792,24 

96939 275/2023 

MAVIVA 

ADMINISTRADORA DE 

BENS LTDA 

RUA XAVIER DA 
SILVA, S/N ROÇADA DO LOTE 

E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

14.388,28 

25247 276/2023 
LYRYANE MARIA 

COSMOSKI MOURA 

RUA PREFEITO 
CAMPOS MELLO, 

S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

38.937,36 

171819 277/2023 

J. MADUREIRA 

INDUSTRIA E 

COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA 

RUA PREFEITO 
CAMPOS MELLO, 

S/N ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

40.784,69 

14084 278/2023 
RUTSON LUIZ 

ALVARES 

AVENIDA ERNESTO 
VILELA, S/N 

ROÇADA DO LOTE 
E DESTINAÇÃO 
DOS RESÍDUOS 

2.107,00 

 

D I V E R S O S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal 

 
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

 

Nos termos do art. 107-A, § 1º e 2º da Lei Municipal n. 6.857/2001 c/c o caput do art. 272 da Lei 
Federal n. 13.105/2015, ficam os contribuintes informados de que devem dar ciência expressa e 
pessoalmente no processo administrativo de seu interesse a seguir relacionado no prazo de 15 
dias a contar da publicação, sob pena de ser considerado INTIMADO por meio deste EDITAL, 
presumindo-se a comunicação, com a continuidade do trâmite do processo. 

Procuradoria Geral do Município, em 06 de março de 2023. 
 

SAULO FAVORETTO 
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal 

 
N. DO CONTRIBUINTE NOME PROCESSO 

203462 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS SEI88746/2021 
 

  ______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
Procuradoria Geral do Município – Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal 

 
EDITAL NOTIFICAÇÃO PARA QUITAÇÃO AMIGÁVEL DE DÉBITOS MUNICIPAIS 

   
Nos termos do caput do art. 47 do Código Tributário Municipal, ficam os contribuintes e seus 
sucessores NOTIFICADOS de que, se o crédito tributário não for quitado dentro do prazo de 15 
dias a contar da publicação de edital, a dívida será registrada em Cartório de Protesto e cobrada 
através de processo judicial de Execução Fiscal. 
 
Procuradoria Geral do Município, em 06 de março de 2023. 
 

SAULO FAVORETTO 
Encarregado Técnico do Cadastro Único da Dívida Ativa Municipal 

 
N. do Contribuinte Nome PROTOCOLO 

232205 INSTITUTO EDUCACIONAL DUQUE DE CAXIAS-
ALCIDES JOSE MADALOZZO 

SEI85177/2021 

 
 
 

 

1 
 

RESOLUÇÃO Nº 02/2023 
 

Assunto: Aprovação da Resolução nº 01/2023-Ad. Referendum, referente a 
aprovação de liberação de recurso, através do Fundo Municipal dos Direitos da 

Pessoa Idosa 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Ponta Grossa, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 11.139, de 04/10/2012 e alterações das Leis 
Municipais nº 12.599, de 02/08/2016 e nº 12.917, de 18/09/2017 e considerando que: 
 
  
- compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa acompanhar, supervisionar, avaliar 
e fiscalizar a gestão de recursos, assegurando assim que as verbas se destinem ao atendimento 
da pessoa idosa; 
 
- Considerando que cabe ao CMDPI deliberar sobre a destinação e fiscalização dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa; 
 
 - Considerando que cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa deliberar sobre os 
projetos apresentados ao CMDPI, garantindo a consonância como Plano Municipal da Pessoa Idosa 
2022 a 2025 e Lei nº 10.741, de 01/10/2003 - Estatuto do Idoso; 
 
- Considerando a análise e aprovação na Reunião Plenária realizada no dia 27 de fevereiro de 2023; 
 
RESOLVE: Aprovar  a  Resolução nº 01/2023-Ad Referendum, que trata da retificação do valor 
constante na Resolução nº 33/2022, Projeto da  ILPI “Lar São Vicente de Paulo” para R$  
146.350,00 (cento e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta reais), conforme segue:  
 

                                         
     Ponta Grossa, 27 de fevereiro de 2023. 

                                                                
Osni Cirino da Cunha 
Presidente do CMDPI 

Nº Entidade 
Socioassistencial 

Projeto Valor 

01 Lar São Vicente 
de Paulo 

“TOLDO POLICARBONATO”- 
Colocação de toldos nas áreas descobertas, para a 
melhor acessibilidade a ligação dos setores para 
funcionários e residentes.  
Aprovado pela Resolução/CMDPI Nº 020/22-Banco 
de Projetos. 

R$  146.350,00 

 TOTAL 
 

 R$  146.350,00 

______________________________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA

E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA
ATA nº 017/2022

Aos vinte e oito  dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e 
trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: José Ezequiel de 
Andrade- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Francisco Kapfenberger Filho-repre-
sentante do Gabinete da Prefeita, Alexandre Borsato- representante da Procuradoria Geral do 
Município, Leni Aparecida Viana da Rocha,representante da Secretaria Municipal de Educação, 
Vanessa C. Calixto- representante da Secretaria Municipal de Educação, Gisele  Aparecida Fran-
ça- representante da Secretaria Municipal de Cultura, Ligia Cristina de Souza e França- represen-
tante da Secretara Municipal de Esportes, Andresa Pedroso de Lara dos Santos, representante da 
Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, Paulo Henrique Camargo Viveiros- re-
presentante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Maria de 
Fátima Pacheco Rodrigues- representante de Categorias Profissionais de atuação na área da 
criança e do adolescente ,Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante de Categorias Profissionais 
de atuação na área da criança e do adolescente, Cristiane Aparecida Maier- representante dos 
profissionais  que atuam em Instituições  de Atendimento a Criança e ao Adolescente,  Fabiane 
Tomacheski- representante das Entidades de Atendimento a Pessoas com Deficiência, Rosinei 
Nakonieczni- representante das Entidades de Atendimento a Pessoas com Deficiência, Armando 
Madalosso Vieira- representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de Vínculos e 
Rose Cordeiro Bortolini-Assistente Social do CMDCA. Justificaram suas ausências os Conselhei-
ros Monica Mongruel, Marcelo Oliveira Bleme e Daniela Aparecida Nascimento. A Vice Presidente 
Ligia, deu as boas-vindas a todos os conselheiros. Ela colocou a questão problema de estar presi-
dente no afastamento da Presidente.  Relatou que tem conhecimentos, mas não tem embasamen-
to necessário. Relatou que está declinando em ser presidente e solicitou o amparo legal, relatou 
que está com atividades da secretaria de esportes e que está com a agenda com compromissos. 
Informou que vai se retirar da reunião deixando os conselheiros conversar e que pode ajudar em 
outras funções mas não em ser presidente, pois não se considera com a competência técnica ne-
cessária e experiência. Solicitou para que a conselheira Cristiane conduza a reunião e após esse 
fato retirou-se da reunião. Após o fato os conselheiros conversaram demonstrando preocupação 
pela saúde da atual Presidente Sra. Mônica. Também demonstraram preocupações em relação as 
demandas do conselho e o trabalho a ser realizado. A conselheira Regina apontou a importância 
de unir o colegiado para fortalecer as decisões. Os conselheiros também explanaram sobre a saí-
da da Assistente Social Rose, pois deveria ter um substituto para ser treinado com antecedência. 
A referida profissional comenta que há mais de um ano está solicitando um substituto e até o mo-
mento a resposta é que não há servidor para substituir e deve-se aguardar a publicação de concur-
so público, sendo que na secretaria também não possui servidores efetivos e está funcionando 
com 90% de cargos comissionado. Coloca ainda que praticamente todos mês está entrando em 
contato com a responsável administrativa e cobrando o encaminhamento de uma profissional. 
Ainda diz que a secretaria não conhece o trabalho desenvolvido no CMDCA e que o mesmo não 
pode ser passado em apenas 1 ou 2 meses, pois o trabalho é extremamente burocrático e delicado 
ao mesmo tempo. Comenta ainda que, desistiu de correr para que enviassem um substituto e fez 
uma denúncia para o Ministério Público. Para finalizar coloca que a sua responsabilidade como 
profissional foi cumprida, tentou de todas as formas passar o trabalho que é desenvolvido no CM-
DCA, mas não encontrou ressonância e que cabe ao Conselho assumir essa situação, pois o tra-
balho será prejudicado  e  tudo o que foi conseguido até o presente momento, com todos os erros 
e acertos , terá que iniciar do zero, diz que não é insubstituível, mas que será muito complicado 
,demorado, árduo para que ficar. Os conselheiros discutiram sobre esse assunto destacando a 
importância e a urgência de que seja enviado um profissional para a transição com a Assistente 
Social Rose. Seguindo a pauta, a conselheira Cristiane fez a leitura do ofício que o Ministério Pú-
blico encaminhou, solicitando informações sobre a ação realizada na sede dos Conselhos Tutela-
res. Em relação a solicitação do Ministério Público da gravação da reunião do dia 17/10/2022, foi 
solicitado um parecer se o correto é o envio da gravação ou da ata que é o documento oficial com 
o conteúdo da reunião. A conselheira Vanessa informou que para que seja autorizada a divulgação 
da gravação, cada membro deve se pronunciar dizendo que autoriza a gravação e divulgação do 
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mesmo. Passou-se para o relato pela Assistente Social Rose sobre a reunião com o CEDCA, o 
qual convidou o CMDCA para ser parceiro na reunião ampliada que será dia 20 e 21 de outubro. 
Foi definido que dia 20 será no CAVANIS e dia 21 será no Teatro Ópera, sendo que o CMDCA ficou 
com a apresentação artística, convidando a Banda do IEDC para participar. Próximo item da pauta 
é sobre a Conferência Municipal, mas a coordenadora da comissão não estava presente na reu-
nião. O próximo assunto é a Comissão de Eleição dos Conselhos Tutelares, foi abordado esse 
assunto na reunião anterior e sugerido o nome da conselheira Ligia como coordenadora e o con-
selheiro Armando como vice coordenador, mas em conversa posterior a conselheira Ligia não 
aceitou a coordenação e nem o conselheiro Armando. Desta forma, foi citado os nomes dos mem-
bros da comissão para verificar quem poderá assumir esse trabalho. Os conselheiros debateram o 
assunto e foi nomeada a conselheira Cristiane como coordenadora e o conselheiro Armando como 
vice coordenador. Passou-se aos relatos da Comissão de Registro, que iniciou colocando sobre o 
encerramento de acolhimento institucional do Instituto João XXIII, sugerindo que o CMDCA enca-
minhe um ofício de agradecimento pelos serviços prestados. Solicitou aos membros da comissão 
que fiquem após a reunião para que conversem com a Fernanda que estava presente na reunião 
sobre o registro da instituição Torre Forte. O conselheiro Francisco colocou novamente sobre o 
fechamento da Rosa Mística e sobre as demandas do município. Também tem oficio circular do 
CEDCA sobre leis e informações sobre programa de aprendizagem em algumas instituições, colo-
cou que a comissão deve verificar se é oferecido programa de aprendizagem nestes locais para 
adolescentes em vulnerabilidade social. Ainda faltam como trabalhos da comissão as visitas as 
entidades e dois processos de entidades. A conselheira informou que vai solicitar nomeação de 
representantes aos órgãos devido à falta de participação. Relatou que foi enviada a planilha de 
monitoramento do plano para todos os órgãos, solicitando informações de 2021 e 2022 para ava-
liar o plano de enfrentamento à violência. O conselheiro Francisco perguntou se os relatórios de 
atendimento dos Conselhos Tutelares está sendo encaminhado para a CEVES, mas até o momen-
to não está, desta forma vai ser enviado para análise dos dados. Iniciou o relato do COMPETI, in-
formando que foram recebidas as nomeações e a reunião oficial de reativação da comissão será 
dia 03 de outubro às 14 horas. A Conselheira Cristiane, também Coordenadora da CEVES, apre-
senta o Regimento Interno da CEVES, o qual foi encaminhado para os Conselheiros através de 
e-mail, para que realizassem uma leitura e pudessem sugerir/retirar/incluir/excluir sugestões. Após 
feito um relato sobre o processo da elaboração do Regimento interno e dirimida algumas dúvidas, 
a Plenária aprovou o Regimento Interno da CEVES com o seguinte teor: REGIMENTO INTERNO 
2022-2024-Capitulo I- Da Natureza-Art. 1º – A Comissão Municipal Intersetorial de Enfrentamento 
às Violências contra Crianças e Adolescentes – CEVES, (alterou nome a partir da ata n ° 04/2021), 
órgão permanente e consultivo da Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
– CMDCA, através da Lei Ordinária 14.047/2021, que altera a Lei 12.119/2015, na forma de Regi-
mento, dos atos normativos que forem editados para suplementá-lo e outros decretos em anexo.- 
Capitulo II- Da Composição
Art. 2º- A comissão deve ser composta por representantes do Sistema de Garantia dos Direitos de 
Crianças e Adolescentes deste município, nos mecanismos de promoção, defesa e controle dos 
Direitos da Criança e do Adolescente; -Art. 3º-A Comissão Municipal Intersetorial de Enfrentamento 
às Violências contra Crianças e Adolescentes – CEVES, é composta por 01 (um) membro efetivo 
e respectivo suplente indicados pelos seguintes órgão:
Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa (representante da Gestão); Secretaria Municipal 
de Educação (representante da Gestão);Fundação Municipal de Saúde (representante da Ges-
tão);Epidemiologia IST/AIDS; Secretaria Municipal de Esportes ;Secretaria Municipal de Cultura; 
Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social; Secretaria Municipal de Cidadania e 
Segurança Pública; Secretaria Municipal de Turismo; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Pla-
nejamento; Defensoria Pública do Estado do Paraná; Núcleo de Proteção à Criança e ao Adoles-
cente Vítima de Crimes – NUCRIA; Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG; Núcleo Re-
gional de Educação – Regional Ponta Grossa;3ª Regional de Saúde; Vara da Infância e Juventude 
– Comarca de Ponta Grossa; Ministério Público do Estado do Paraná; Delegacia do Adolescente; 
Hospitais e serviços de pronto atendimento de referência para criança e adolescentes; Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Conselho Comunitário de Segurança;3 ( três) 
representação de órgãos de classe de profissionais que atuam na Política de Atendimento à Crian-
ça e Adolescentes de Ponta Grossa; Conselho Tutelar; Representante de Instituição Particular de 
Ensino de Ponta Grossa ;Fórum DCA, sendo que a Coordenação deve indicar representante me-
diante ata de nomeação;02(dois) representantes dos adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos 
de idade, desde que organizados sob diversas formas (jurídica, política ou social), em grupos que 
tenham como objetivo a luta por seus direitos. Esses representantes devem ser eleitos titular e 
suplente) no CMDCA; Representantes da sociedade civil indicados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA. -Parágrafo único: A Comissão tem autonomia 
para sugerir participantes que possam contribuir com ações e proposições, contando com a parti-
cipação de outros órgãos e entidades que integrem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança 
e do Adolescente. A indicação de participantes de outros órgãos e entidades que integram o Siste-
ma de Garantia de Direitos da Criança e do adolescente deve ser encaminhada pela CEVES ao 
CMDCA para conhecimento e aprovação-Art. 4º – Comissão Municipal Intersetorial de Enfrenta-
mento às Violências contra Crianças e Adolescentes – CEVES, será composta por: 01 (um) Coor-
denador e 01 (um) Vice- coordenador e 01 (um) Secretário, 01 (um) Vice-Secretário, com mandato 
de 02 (dois) anos, podendo ser reeleito uma vez. -I – O coordenador ou coordenadora da comissão 
obrigatoriamente deve ser conselheiro de Direito do CMDCA, indicado/eleito na primeira reunião 
plenária. II – A eleição da coordenação da CEVES será realizada, concomitante ao mandato do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes, após 30 (trinta) dias da posse dos 
novos conselheiros.  – Os membros da coordenação serão eleitos por aclamação, pela comissão 
instituída, com publicação em diário oficial.- Art. 5 – Serão criadas sub-comissões para operacio-
nalizar as ações da Comissão Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Violências contra Crian-
ças e Adolescentes – CEVES, assim definidas: Subcomissão de Planejamento, Estudo e Análise 
da Situação; Subcomissão de Mobilização/Articulação/ Comunicação; Subcomissão de Defesa e 
Responsabilização; Subcomissão do Protagonismo e Infanto Juvenil;-Parágrafo Único: Cada Co-
missão terá um Coordenador responsável pela articulação das ações da mesma sendo de acordo 
com a proposta aprovada pela CEVES.-  III-Do Funcionamento-Art. 6 - A Comissão Municipal Inter-
setorial de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes – CEVES reunir-se-á de 
forma ordinária mensalmente, com dia e horário previamente definidos pela mesma. E, reunir-se-á 
extraordinariamente, sempre que convocada pelo Coordenador. A Comissão terá como sede, as 
dependências do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito à Rua: Coro-
nel Dulcídio, 395 – Centro. -Parágrafo Primeiro: As reuniões se realizarão com a maioria simples 
dos membros efetivos ou com qualquer número após 10 (dez) minutos de tolerância do horário de 
início, seguindo a pauta previamente elaborada. Parágrafo Segundo: As pautas das reuniões ordi-
nárias serão encaminhadas aos membros da comissão com 10 (dez) dias de antecedência,-Pará-
grafo Terceiro: As reuniões terão duração aproximada de 1h30min e poderão se estender conforme 
necessidade da pauta e decisão dos membros da comissão. -Art. 7º - O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente disponibilizará o uso dos serviços administrativos para auxi-
liar nos trabalhos da Comissão. -Art.8º- O contato oficial com a CEVES será realizado através do 
e-mail: ceves.pontagrossa2020@gmail.com, ou por meio de encaminhamentos realizados pelo 
CMDCA. -Art. 9 - A programação dos trabalhos será elaborada na primeira reunião anual, realizada 
no mês de fevereiro de cada exercício. -Art. 10 – O membro efetivo que não comparecer a 03 (três) 
reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas e, não designar seu suplente para comparecimen-
to, automaticamente, estará destituído da Comissão, cabendo ao órgão indicar novo representan-
te. -Parágrafo Único: Caberá à coordenação da Comissão comunicar oficialmente ao responsável 
pela gestão da pasta quando o membro for desligado, juntamente com a presidência do CMDCA. 
Capítulo IV- Da Competência-Art. 11 - Comissão Municipal Intersetorial de Enfrentamento às Vio-
lências contra Crianças e Adolescentes – CEVES, tem as seguintes atribuições. Apresentar as 
discussões e estratégias de ação em plenárias do CMDCA, referente à temática do enfrentamento 
às violências contra crianças e adolescentes – de forma permanente; Elaborar seu Regimento In-
terno e atualizá-lo a cada 2 (dois anos) ou sempre que se fizer necessário; Fazer cumprir este 
Regimento; Eleger um Coordenador, Vice Coordenador, Secretário e Vice-Secretário, dentre seus 

membros; Elaborar/atualizar o Plano Municipal de Enfrentamento às Violências e Contra as Crian-
ças e Adolescentes ;Monitorar e avaliar o cumprimento das metas do Plano Municipal; Promover 
ações de prevenção, articulação e mobilização, visando o enfrentamento às violências contra 
crianças e adolescentes Promover encontros, debates, simpósios, seminários para discussões 
sobre as violências contra criança e adolescentes e formas de enfrentamento ;Fomentar capacita-
ções de profissionais que atuam no Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes; 
Articular o atendimento especializado às crianças e aos adolescentes em situação de violência; 
Analisar e avaliar projetos, programas de iniciativas governamentais e não-governamentais de 
prevenção e combate à violência; Fortalecer e incentivar o Protagonismo Infanto-Juvenil nas ações 
de prevenção e combate às violências contra crianças e adolescentes; Elaborar, periodicamente, 
relatórios sobre o andamento das atividades da Comissão, subsidiando assim o Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente na elaboração das políticas públicas e Banco de 
Dados; Receber e analisar dados de atendimento do Conselho Tutelar, relativos à violação de di-
reitos de crianças e adolescentes no município, onde os mesmos são vitimados; Providenciar a 
cada nova gestão, a realização de diagnóstico municipal sobre o tema “Violência contra a Criança 
e o Adolescente); Formular propostas de Políticas Sociais, encaminhando-as à apreciação do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.-Art. 12 – São Funções das Subcomis-
sões: Subcomissão- Planejamento, Estudo e Análise da Situação. - Monitorar o cumprimento das 
metas do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes em vi-
gência, no seu respectivo eixo. Identificar no município a existência de casos de violências contra 
Crianças e Adolescentes; Diagnosticar a situação e as condições de enfrentamento da Violências 
contra Crianças e Adolescentes pelo governo e ONG’s; Avaliar o Plano Municipal de Enfrentamen-
to às Violências contra Crianças e Adolescentes e propor mudanças considerando as atualizações 
necessárias; Veicular informação sistematizada sobre a violência contra Crianças e Adolescentes 
e as formas de enfrentamento no Município.- Subcomissão – Mobilização/Articulação/ Comunica-
ção-Monitorar o cumprimento das metas do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências con-
tra Crianças e Adolescentes em vigência, no seu respectivo eixo; Articular com a sociedade civil no 
enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes; Fortalecer articulações locais no com-
bate ao enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes; Divulgar ações da CEVES em 
diversos canais de comunicação. -Subcomissão – Defesa e Responsabilização-Monitorar o cum-
primento das metas do Plano Municipal de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adoles-
centes em vigência, no seu respectivo eixo.  Acompanhar a aplicação das leis de proteção às 
crianças e adolescentes vítimas ou em risco de violências contra crianças e adolescentes; Articular 
e divulgar o papel de cada órgão recebedor de denúncia; Buscar dados quantitativos junto ao ór-
gão oficial de atendimento à criança e ao adolescente em situação de violência;-Subcomissão – 
Protagonismo Infanto-Juvenil-Monitorar o cumprimento das metas do Plano Municipal de Enfrenta-
mento às Violências contra Crianças e Adolescentes em vigência, no seu respectivo eixo.; 
Promover a participação ativa de crianças e adolescentes na faixa etária de 07 (sete) a 18 (dezoito) 
anos incompletos; Mobilizar as entidades municipais envolvidas com crianças e adolescentes para 
a importância da participação destas, nos espaços de garantia dos direitos.- Capítulo V- Das Fun-
ções-Art. 13º - Das funções do Coordenador: Representar a Comissão; Exercer a política regimen-
tal; Estabelecer pauta das reuniões; Receber e encaminhar documentos oficiais; Receber propos-
ta de pauta para reunião; Cumprir e fazer cumprir as decisões da Comissão ;Assinar documentos 
da Comissão; Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias; Manter informada a 
Comissão a respeito e todas as ações realizadas; Solicitar informações e consultas às autoridades 
competentes ;Definir tarefas ou impedimento.-Art. 14º - Das funções do Vice Coordenador: Asses-
sorar o Coordenador em todas as suas funções; Substituir o Coordenador, nos seus impedimen-
tos.-Art. 15º - Das funções do Secretário: Atuar junto à Coordenação nos desempenhos de suas 
funções;  correspondências e encaminhar ao Coordenador; Manter documentos da CEVES orga-
nizados, em pasta própria na sede do CMDCA, sob sua responsabilidade; Lavrar em ata as reuni-
ões realizadas; Executar as determinações da Coordenação;-Art. 16º - Das Funções do Vice Se-
cretário :Assessorar o Secretário em todas as suas funções; Substituir o Secretário, nos seus 
impedimentos.-Art. 17º - Das funções dos Membros: Participar das reuniões ordinárias e extraordi-
nárias; Colaborar nas ações da Comissão; Contribuir nas discussões relativas aos assuntos trata-
dos em reunião; Facilitar em seu órgão, quando necessário, o acesso da Comissão ;Participar 
ativamente das atividades da CEVES; Propor ações que tenham como objetivo a redução dos 
percentuais de situações de violência contra crianças e adolescentes. -Capítulo VI - Das Disposi-
ções Gerais e Transitórias-Art. 17º - Os membros da Comissão serão indicados pelos órgãos que 
a compõem, devendo o gestor responsável substituir o membro, em caso de desligamento, fato 
que deverá ser publicado no Diário Oficial do Município, por meio de Portaria, emitida pelo CMD-
CA.-Art. 18º - A alteração deste Regimento Interno poderá ser feita por maioria simples dos mem-
bros da Comissão, sendo requisitado antecipadamente, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.-Art. 
19º - Os casos omissos serão decididos pelos membros da Comissão em plenária.- Art. 20º - O 
presente Regimento Interno tem vigor a partir da data de sua publicação.  O conselheiro Francisco 
sugeriu que o Dr. Amarildo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, participe da inauguração. 
Sobre a comissão de socioeducação, a Conselheira Andressa relatou sobre a capacitação de 
controle social no dia 04/10. Relatou também sobre a formação de psicodiagnóstico. Nos assuntos 
gerais foi colocado o convite para que membros do CMDCA participem dia 25 e 26 de outubro no 
Congresso do Conselho Tutelar. Ficou definido que a conselheira Andressa vai participar e a con-
selheira Fabiane vai verificar a possibilidade de participar. A conselheira Cristiane relatou sobre a 
apresentação realizada no Conselho de Saúde no dia anterior, sobre a conclusão do trabalho com 
a rede de saúde. Foi solicitado relatório e será realizada reunião para aprofundar os assuntos e dar 
os encaminhamentos. A conselheira Regina e a Assistente Social Rose fizeram comentários sobre 
a importância do trabalho. A conselheira Leni, falou sobre o plano municipal que precisa ser revisa-
do, avaliado e elaborar o plano municipal da infância. A conselheira Vanessa explicou sobre a ne-
cessidade da nomeação de representantes de órgãos para desenvolvimento desse trabalho. O 
conselheiro Armando apresentou o parecer da Comissão Jurídica sobre o SEI 77206/2022 da As-
sociação Reviver que solicita reajuste de R$29.000,00 do termo de colaboração 005/2022 devido 
a inviabilidade de execução do plano de trabalho devido a defasagem dos valores, sendo favorável 
o parecer da Comissão em relação ao pleito da entidade. A secretaria apresenta os documentos: 
Recomendação 001/2017 encaminhada pelo CEDCA, que trata da necessidade da previsão de 
orçamento próprio para o custeio próprio da política da criança e do adolescente no município, 
sendo deliberado encaminhar para a Comissão Jurídica e Financeira; apresentado o SEI 
75730/2022 no qual o CMDCA fez uma consulta a procuradoria Geral do Município, sobre repasse 
de verba do Fundo Municipal para obras, reformas e ampliações em i instituições registradas no 
CMDCA sendo a resposta negativa, tendo em vista o Decreto Municipal nº 12.366/2017 que regu-
lamenta e disciplina os recursos do Fundo, deliberado por encaminhar a Comissão Jurídica e Fi-
nanceira para conhecimento e providencias cabíveis; relatório de alimentação do SIPIA encami-
nhado pelo Conselho Tutelar Norte, deliberado por encaminhar à Comissão de Monitoramento dos 
Conselhos Tutelares; convite para a Presidência do CMDCA compor a mesa de trabalhos do V 
Encontro Paranaense dos Grupos de Apoio à Adoção, a ser realizado no dia 14 de outubro p.v., o 
Conselheiro Alexandre se propôs representar o CMDCA. Nada mais a tratar, eu Cristiane Apareci-
da Maier, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta 
Grossa/PR, 28 de setembro de 2022.
Andresa Pedroso de Lara dos Santos ___________________________________________
RG 6.746.551-2                                 CPF 004.207.349-96
Alexandre Borsato _________________________________________________________
RG 7.828.142-1                                 CPF 042.171.719-00
Armando Madalosso Vieira ___________________________________________________
RG   611.748                                      CPF 039.123.969-49
Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________
RG 9.443.176-0                                  CPF 006.194.239-19
Fabiane Tomachewski ____________________________________________________
RG 7363277-3                                    CPF 021.996.489-07
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Gisele Aparecida  França ___________________________________________________
RG 8.049.702-4                                  CPF 033.074.809-28
Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________
RG 1083002-8                                     CPF 306.247.389-49
José Ezequiel de Andrade ____________________________________________________
RG: 3.111920-0                                    CPF 372.367.419-49
Leni Aparecida Viana d Rocha _________________________________________________
RG 1903712-6                                      CPF 319.665.009-04
Ligia Cristina d Souza e França ________________________________________________
RG 483546-7                                        CPF 472.935.439-72
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues _______________________________________
RG 835.815-0                                        CPF 685.793.449-15
Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________
RG 3.285.168                                         CPF 441.369.519-49
Regina Rosa Pedrozo Rosa __________________________________________________
RG 4291507-6                     CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________
RG 1926030-5                                        CPF   443.116.999-72
Rosinei Nakonieczni ________________________________________________________
RG 7694887-9                                         CPF 033.240.309-27
Vanessa Cavalari Calixto ____________________________________________________
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

ATA nº 018/2022
Aos cinco dias  do mês de outubro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e 
trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Nilcelene da 
Glória dos Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Francisco Kapfenberger 
Filho- representante do Gabinete da Prefeita, Alexandre Borsato- representante da Procuradoria 
Geral do Município, Leni Aparecida Viana da Rocha-representante da Secretaria Municipal de Edu-
cação, Andresa Pedroso de Lara dos Santos- representante da Secretaria Municipal da Família e 
Desenvolvimento Social, Karina Teresinha Muehldauer- representante da Fundação Municipal de 
Assistência Social, Luciana Gasparelo- representante da Fundação Municipal de Saúde, Manon  
Callaça – representante da Fundação Municipal de Saúde, Gisele Aparecida França- representan-
te da Secretaria Municipal de Cultura Paulo Henrique Camargo Viveiros- representante de Catego-
rias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Regina Rosa Pedrozo Rosa- 
representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Maria 
de Fátima Pacheco Rodrigues -representante de Categorias Profissionais de atuação na área da 
criança e do adolescente, Rosinei Nakonieczni- representante de Entidades de Atendimento de 
Pessoas com Deficiência, Marcelo Oliveira Bleme-representante das entidades de atendimento de 
Fortalecimento de Vínculos, Cristiane Aparecida Maier- representante de profissionais que atuam 
em Instituições e Rose Cordeiro Bortolini- Assistente Social do CMDCA. Justificaram suas ausên-
cias os Conselheiros Monica Mongruel, Fabiane Tomachewski, Armando Madalosso Vieira e Da-
niela Nascimento. Presentes na reunião como convidados: Moisés Figueiredo- Conselheiro Tutelar 
do Conselho Tutelar Norte, Luci Mara Nadolny- Conselheiro Tutelar do Conselho Tutelar Oeste, 
Consuelo S Lopes – representante do Ministério Público e Robledo Cordeiro Karpinski do ICP. A 
reunião foi coordenada pela Conselheira Sra. Cristiane, a qual deu boas vindas a todos. Foi apre-
sentada a pauta que discriminava detalhadamente todas as comissões e solicitado um cronograma 
de atividades e reuniões das mesmas para apresentação na próxima reunião, bem como para que 
a presidente do CMDCA mesmo afastada tenha ciência dos trabalhos realizados. O objetivo tam-
bém é organizar os trabalhos das comissões do CMDCA. Iniciou-se a apresentação pela Comissão 
Jurídica e Financeira, sendo relatado pelo conselheiro Alexandre em decorrência do conselheiro 
Armando não estar presente. Informou que a comissão está aguardando a análise processo sobre 
a mudança do Decreto pelo dr Osiris. A Comissão de Registro informou que fez análise de docu-
mentos, atendeu a entidade Torre Forte após a última reunião e agora precisa ser agendado as 
visitas nas instituições.  Em relação a Comissão da Conferência, a conselheira Karina informou 
que estão verificando materiais, licitações e que precisam ser organizadas as pré conferências. 
Também colocou a coordenação da conferência à disposição devido ao fato de estar atarefada. A 
Comissão do CONVIVA não tinha o representante presente. O Conselheiro Marcelo apresentou 
sobre a Comissão de Divulgação, informando que está se inteirando das atividades iniciadas e 
posteriormente fará contato com os membros para dar andamento aos trabalhos da comissão. A 
Assistente Social Rose, colocou a preocupação sobre o fato de que não foi realizado campanha de 
captação de recursos para o fundo, sugerindo ações urgentes nessa área. A conselheira Cristiane 
solicitou ao conselheiro Alexandre para verificar o SEI da modificação do site do CMDCA para 
maior visibilidade dos projetos das instituições.  Conselheira ressaltou a importância da divulgação 
do trabalho das entidades para dar visibilidade as ações. A conselheira Karina explanou sobre a 
Comissão de Guarda Subsidiada dizendo que foi criado o grupo, enviados os documentos e que 
convidou duas pessoas que não pertencem ao CMDCA para participar da Comissão mas que tra-
balham na área. Os membros externos são :Adriane (Coordenadora do Acolhimento Familiar e 
Guarda Solidária) e a Lucilia da FASPG (Regulação).A conselheira Karina falou da importância de 
pensar no aumento da bolsa no orçamento e se o pagamento será pela FASPG ou pelo CMDCA. 
Em relação a Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares, a coordenadora não estava 
presente, desta forma, a conselheira Regina relatou que ainda será realizada uma reunião para 
tratar das demandas. Em relação a CEVES, a conselheira Cristiane informou que a reunião de 
outubro ficou transferida para a capacitação da UEPG sobre Controle Social. A Assistente Social 
Consuelo relatou que a capacitação foi produtiva e foi discutido sobre políticas intersetoriais e sua 
relação com a política dos direitos da criança e do adolescente. Ao final foi apresentada avaliação 
das metas do plano de socio educação. A assistente Social Consuelo sugeriu a apresentação 
desse trabalho na reunião do CMDCA. A conselheira Leni comentou sobre a importância do traba-
lho realizado nessa capacitação. Em relação as atividades da CEVS, foram encaminhados ofícios 
solicitando nomeações dos membros de forma atualizada da CEVES. A conselheira Maria de Fáti-
ma questionou sobre representações que estão no regimento da CEVES mas que não estão inclu-
sas no CMDCA, e foi esclarecido que a CEVES pode ter outros representantes, não necessaria-
mente membros do CMDCA.A conselheira Regina, ressaltou a importância da articulação da 
CEVES com os representantes dos órgãos para contribuir com as discussões. Foi reenviado o 
documento do monitoramento do plano para os órgãos preencherem, relatando algumas dúvidas. 
O COMPETI teve a reunião de reativação da Comissão dia 03 de outubro, tendo uma boa partici-
pação, inclusive do Ministério do Trabalho. Foi trabalhado os prontos do regimento interno e apre-
sentar sugestões de alteração, posteriormente será encaminhado para aprovação da plenária. As 
reuniões ocorrerão sempre nas segundas, segundas-feiras de cada mês, somente em novembro 
devido ao feriado será alterada a data para dia 07. Foi disponibilizado para a comissão o plano que 
foi encontrado, o plano nacional e demais materiais para serem analisados. A conselheira Andres-
sa fez comentários sobre a solicitação de nomeação dos membros e as próximas reuniões. Em 
relação a comissão de eleição a conselheira Cristiane relatou que terá reunião com a assistente 
social Rose para verificar os documentos e procedimentos sobre o assunto. Em reação a comissão 
de chamamento o conselheiro Paulo informou que será criado o grupo para os procedimentos. Em 
assuntos Gerais a Conselheira Cristiane apresenta o oficio nº 015/2022 do Instituto Educacional 
Duque de Caxias, o qual solicita complementação para o Projeto “O mundo digital e virtual” no 
valor de R$ 4.288,48,00(quatro mil duzentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos)  
amparado no Parecer da PGM/PGM/PLC nº 726/2022 que dá parecer favorável a atualização dos 
valores de projetos aprovados em período pandêmico, conforme Decreto Municipal nº 17.112/2020, 
os Conselheiro analisaram a solicitação e aprovaram a  complementação solicitado no oficio cita-
do. Apresenta o oficio nº 041/2022 do Núcleo Promocional Pequeno Anjo, no qual solicita comple-
mentação para o Projeto “Atenção Especial a saúde” no valor de R$ 28.655,00(vinte e oito mil 

seiscentos e cinquenta e cinco reais)  amparado no Parecer da PGM/PGM/PLC nº 726/2022 que 
dá parecer favorável a atualização dos valores de projetos aprovados em período pandêmico, 
conforme Decreto Municipal nº 17.112/2020, os Conselheiro analisaram a solicitação e aprovaram 
a  complementação solicitado no oficio citado. Apresenta o oficio nº 073/2022 da Associação Antô-
nio e Marcos Cavanis, o qual solicita complementação para o Projeto “Campeonato das Entidades 
Assistenciais de Ponta Grossa” no valor de R$ 28.102,60 (vinte e oito mil cento e dois reais e 
sessenta centavos)  amparado no Parecer da PGM/PGM/PLC nº 726/2022 que dá parecer favorá-
vel a atualização dos valores de projetos aprovados em período pandêmico, conforme Decreto 
Municipal nº 17.112/2020, os Conselheiro analisaram a solicitação e aprovaram a  complementa-
ção solicitado no oficio citado. Apresenta o oficio nº 040/2022 do Núcleo Promocional Pequeno 
Anjo, o qual solicita complementação para o Projeto “Carregando” no valor de R$ 34.086,15 (trinta 
e quatro mil oitenta e seis reais e quinze centavos) amparado no Parecer da PGM/PGM/PLC nº 
726/2022 que dá parecer favorável a atualização dos valores de projetos aprovados em período 
pandêmico, conforme Decreto Municipal nº 17.112/2020, os Conselheiro analisaram a solicitação 
e aprovaram a complementação solicitado no oficio citado. Ainda em assuntos gerais, a Conselhei-
ra Cristiane apresenta aos Conselheiros o projeto “Conectando sonhos: a tecnologia como ferra-
menta de profissionalização e inclusão social de jovens e famílias em vulnerabilidade no mundo do 
trabalho”, o qual será apresentado ao Banco do Brasil para concorrer a recursos da Chamada In-
terna Projeto BB, do Banco do Brasil e explica que para continuar o processo de inserir os dados 
na plataforma do Banco do Brasil, faz-se necessário documento do CMDCA aprovando o mesmo. 
A mesma faz uma apresentação do projeto, e após dirimir todas as dúvidas, os Conselheiros pre-
sentes aprovam o projeto apresentado. A Conselheira Cristiane informa ainda, que foi recebido 
através de SEI documento relativo ao Processo Seletivo de Adolescentes para compor a gestão 
2023-2024 do Comitê de Participação de Adolescentes no CONANDA, sendo feita uma leitura do 
referido documento e verificado que o prazo para inscrição vai até 10 de outubro p.v., não havendo 
tempo hábil de fazer uma mobilização, os Conselheiros deliberam que seja encaminhado às Insti-
tuições que trabalham com esse público, para que eles decidam da sua participação ou não nesse 
processo. .A secretaria apresenta os seguintes documentos: oficio s/nº do Núcleo Promocional 
Pequeno Anjo solicitando ao CMDCA prorrogação de prazo para entrega dos documentos solicita-
dos na Resolução 007/2022 deste Conselho, dizendo da complexidade do assunto; Oficio nº 
055/2022 da Associação de Promoção á Menina- APAM solicitando ao CMDCA prorrogação de 
prazo para entrega dos documentos solicitados na Resolução 007/2022 deste Conselho, dizendo 
da complexidade do assunto. O solicitado pelas duas Entidades levantou discussão na Plenária, 
havendo divergências de entendimento e de posicionamento. Após diversas colocações/suges-
tões/recomendações dos presentes, deliberam pela prorrogação até 29 de novembro p.v., impre-
terivelmente; relatório do SIPIA do Conselho Tutelar Norte, deliberado por encaminhar à Comissão 
de Monitoramento dos Conselhos Tutelares; convite da UEPG/Departamento de Serviço Social 
para a mesa redonda “Atenção ás Pessoas em situação de Violência Sexual”, a ser realizado no 
dia 13 de outubro p.v. no Grande Auditório das UEPG Campus Central, deliberado por encaminhar 
o convite via watszapp do CMDCA; convite para reunião ampliada do CEDCA a ser realizada no 
auditório do OAB no dia 21 de outubro p.v., deliberado por encaminhar o convite via watszapp do 
CMDCA; recebido através de email do Conselho tutelar Norte, a escala e planilha de atendimentos 
do mês de setembro, deliberado por encaminhar à Comissão de Monitoramento dos Conselhos 
Tutelares; ofícios nº 656 e 720/2022 da Vara da Infância e Juventude, os quais informam que foi 
depositado na conta do Fundo Municipal os valores de R$ 11,60(onze reais e sessenta centavos) 
e R$ 554,00( quinhentos e cinquenta e quatro reais)respectivamente, deliberado por encaminhar 
ao Tesoureiro do CMDCA; oficio nº 003/2022 da CEVES, solicitando representantes do CMDCA 
para compor a referida Comissão, deliberado pela permanência da Conselheira Cristiane Apareci-
da Maier-titular e Ana Eloise da Silva Lima- suplente; a Conselheira Maria de Fátima faz uma doa-
ção  do livro intitulado “Do centro Commercio e Industria à ACIPG: um século de história”; encami-
nhado pelo Instituto Educacional Duque de Caxias  cópia  do projeto descritivo “Panificação: um 
caminho para a profissionalização de jovens em situação de vulnerabilidade”, deliberado por enca-
minhar a Comissão de Registro. Nada mais a tratar, eu Cristiane Aparecida Maier, lavro a presente 
ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 05 de outubro de 
2022.
Andresa Pedroso de Lara dos Santos _________________________________________
RG 6.746.551-2                                                  CPF 004.207.349-96
Alexandre Borsato _________________________________________________________
RG 7.828.142-1                                                  CPF 042.171.719-00
Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________
RG 1083002-8                                                    CPF 306.247.389-49
Gisele Aparecida França ____________________________________________________
RG 8.049.702-4                                                  CPF 033.074.809-28
Karina Teresinha Muehlbauer _________________________________________________
RG 4.174.339-3                                                  CPF 039.183.429-05
Leni Aparecida Viana d Rocha _________________________________________________
RG 1903712-6                                                    CPF 319.665.009-04
Luciana Gasparelo ______________________________________________________
RG    90940775                                                  CPF053.384.999-32 
Manon Callaça ___________________________________________________________
RG   85012797                                                   CPF 066.254.869-81
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues _________________________________________
RG 835.815-0                                                     CPF 685.793.449-15
Marcelo Oliveira Bleme _____________________________________________________
RG 16539214                                                     CPF 100.577.846-98
Nilcelene da Glória  Santos _________________________________________________
RG 4902132-1                                                    CPF 883.217.549-53
Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________
RG 3.285.168                                                     CPF 441.369.519-49
Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________
RG 4291507-6                 CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________
RG 1926030-5                                                    CPF   443.116.999-72
Rosinei Nakonieczni _____________________________________________________
RG  7.694887-9                                                  CPF  033.240.309-27
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

ATA nº 019/2022
Aos dezenove dias  do mês de outubro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e 
trinta horas, deu-se início à reunião extraordinária, com a presença dos Conselheiros: Nilcelene da 
Glória dos Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, José Ezequiel de Andrade 
- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Francisco Kapfenberger Filho- representante 
do Gabinete da Prefeita, Monica Mongruel - representante da Fundação Municipal de Assistência 
Social, Ligia Cristina Souza e França- representante da Secretaria Municipal de Esportes ,Paulo 
Henrique Camargo Viveiros- representante de Categorias Profissionais de atuação na área da 
criança e do adolescente, Regina Rosa Pedrozo Rosa- representante de Categorias Profissionais 
de atuação na área da criança e do adolescente Karina Teresinha Muehldauer- representante da 
Fundação Municipal de Assistência Social,  Rosinei Nakonieczni representante de Entidades de 
Atendimento de Pessoas com Deficiência, Andresa Pedroso de Lara dos Santos- representante da 
Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento Social, Gisele Aparecida França- representan-
te da Secretaria Municipal de Cultura, Marcelo Oliveira Bleme- representante das entidades de 
atendimento de Fortalecimento de Vínculos, Armando Madalosso Vieira -representante das entida-
des de atendimento de Fortalecimento de Vínculos, Daniela Aparecida Nascimento – representan-
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te de profissionais que atuam em Instituições, Cristiane Aparecida Maier- representante dos Profis-
sionais que atuam em Instituições de Atendimento à Criança e ao Adolescente e Rose Cordeiro 
Bortolini- Assistente Social do CMDCA. Justificaram suas ausências os Conselheiros Maria de 
Fátima Pacheco Rodrigues, Leni Aparecida Viana da Rocha. Presentes na reunião como convida-
dos: Roselia de Lurdes Ribeiro- Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte e Consuelo S. Lo-
pes – representante do Ministério Público. A presidenta Mônica inicia a plenária justificando o 
afastamento das atividades, por motivo de saúde e agradece o carinho de todos os conselheiros. 
Passa a palavra para o conselheiro Marcelo que conduz um momento de espiritualidade. Em se-
guida abre para aprovação da ata 016/2022, aprovado por todos os presentes. A Conselheira 
Cristiane (primeira secretária) segue conduzindo a plenária, solicitando de todas as comissões a 
apresentação do cronograma das reuniões do segundo semestre do ano corrente, passando a 
palavra para as comissões; Comissão de registro – conselheira Regina relata que a comissão está 
se reunindo e avaliando as documentações de acordo com as demanda e estão elaborando o 
cronograma de visitas nas instituições com registro ativo no CMDCA, nas próximas plenárias o 
documento será apresentado aos conselheiros; Comissão de Finanças e Jurídica – o conselheiro 
Armando narra que as reuniões da comissão acontecem quando surgem demandas e aponta que 
continua pendente a revisão do regimento interno; Comissão de monitoramento dos conselhos 
tutelares – Conselheira Daniela apresenta o cronograma de reuniões e destaca que estão se orga-
nizando no formato de reunião de alinhamento, que envolve: capacitação, visita ao equipamento 
dos conselhos tutelares e presença nas reuniões de monitoramento do conselho tutelar; Comissão 
do COMPETI – Conselheira Cristiane apresenta o calendário de reuniões, o qual ficou acordado 
que todas as segundas, segundas feiras do mês, no período da tarde. Apresenta também a versão 
final do regimento interno para apreciação da plenária e aprovação. Ressalta que o regimento foi 
revisado com os membros da comissão e fala do seu contentamento com a participação e repre-
sentatividade de todos os segmentos previsto no regimento interno da comissão. Os trabalhos 
seguem direcionados para a elaboração do plano decenal; Comissão do CEVES – segue com a 
conselheira Cristiane, as reuniões acontecem sempre na primeira quinta feira de cada mês, finali-
zaram a revisão do regimento interno, o qual foi aprovado por este conselho, em seguida encami-
nharam a carta convocação pra todos os órgãos indicados no regimento interno para indicar um 
representante. No dia 12 de setembro do presente ano, tiveram uma explanação sobre “escuta 
especializada” com a psicóloga do NUCRIA, Sra. Simone. E todos os membros da comissão se 
dispuseram a estudar mais sobre a temática com alguns matérias indicado pela facilitadora. No dia 
04 de outubro tiveram formação sobre controle social na UEPG, os materiais apresentados serão 
disponibilizados no grupos do whatsap do CMDCA. A comissão convida a todos os presentes para 
participar de uma capacitação online no dia 03 de novembro de 2022 sobre escuta especializada; 
Comissão da Socioeducação – Conselheira Andressa fala da baixa participação dos membros, a 
comissão enviou e-mail de convocação para todos os seguimentos que fazem parte da comissão 
para apresentação do seu representante e as próximas reuniões acontecerá no formato hibrido, 
sendo: um mês online, um mês presencial, no dia 14/11/2022 (online) e 12/12/2022 (presencial), 
possibilitando a participação de todos. A presidenta solicita a todas as comissões que apresente os 
nomes dos conselheiros governamentais que não estão participando das reuniões e das plenárias, 
a mesma irá solicitar a participação e/ou a substituição aos presidentes de cada secretária de go-
verno. E agradece as comissões que tem utilizado o espaço do CMDCA para as reuniões, é preci-
so sentir pertença ao nosso espaço; Comissão de divulgação -   Conselheiro Marcelo enfatiza que 
assumiu a comissão no mês de setembro, mas que estão dando continuidade ao trabalho já inicia-
do pela comissão, são poucos os membros ativos, mas que em reunião decidiram que as encon-
tros vão acontecer uma vez por mês, sendo todas as primeiras terças feiras do mês. Comissão da 
conferência – Conselheira Karina inicia falando das mobilizações para as pré conferências, sendo 
dividido em grupos: ensino fundamental I (5º ano), ensino fundamental II e médio (6º ao 3º ano), 
SCFV, proteção social especial (média e alta), sendo necessário o envolvimento de todos os con-
selheiros para atender a toda a demanda. Programação da conferência: Dia 07/11 – abertura e 
formalidades, composição da mesa de autoridades e palestra magna, dia 08/11 – explanação da 
realidade das políticas públicas de atenção a criança e ao adolescente no município, após traba-
lhos em grupos e plenárias. O Conselheiro Marcelo sugere a alteração na data da conferência 
municipal para os dias 22 e 23 de novembro de 2022, sendo aprovado por todos os presentes. A 
conselheira Karina, aproveita para solicitar maior atenção das entidades no envio dos documentos 
para liberação de valores oriundos de projetos e emendas parlamentar, lembrando que se a docu-
mentação não é enviada completa o processo se inicia, perdendo todo o trabalho iniciado e ficando 
moroso; Comissão de eleição C.T. – A conselheira Cristiane, está fazendo leitura dos documentos 
para conhecer melhor a dinâmica, posteriormente irá chamar a comissão para iniciar os trabalhos 
de revisar o regimento interno e elaborar o cronograma de ações; Comissão de chamamento pú-
blico – Conselheiro Paulo relata que terão uma reunião para avaliar os documentos de orientação 
do CEDCA para elaboração do edital de chamamento municipal.  Comissão guarda solidaria – A 
conselheira Karina informa que não conseguiram se encontrar, mas toda a documentação e legis-
lação pertinente foi enviado para os membros estudar e se apropriar da temática. A presidenta 
apresenta os resultados dos trabalhos referente ao programa “Prefeito amigo da criança”, estão na 
fase da elaboração do documento, se necessário irá convidar novos membros para auxiliar nas 
atividades, mas é necessário sensibilizar as entidades em enviar os documentos referente aos 
trabalhos realizados. O Conselheiro Armando pediu novamente a palavra para apresentar alguns 
trabalhos da comissão jurídica e financeira, o SEI 80322/2022 solicitação do CMDCA a PGM de 
revogação do inciso V do artigo 12 do decreto nº 12366/2017, utilização de recursos do Fundo 
municipal da criança e do adolescente em melhorias dos bens moveis das entidades parcerias, 
bem como, na cobertura do pagamento referente a aluguel dos espaços para execução do serviço 
prestados, sendo aprovado por todos os presentes de acordo o texto da lei e o parecer técnico da 
PGM nº 1969/2022. O conselheiro Armando segue apresentando os trabalhos da comissão jurídi-
ca, fazendo referência ao ofício nº 16/2022 Instituto Educacional Duque de Caxias, solicitando a 
inclusão do projeto de reforma e ampliação da padaria escola no banco de projetos do CMDCA, 
aprovado por todos os presentes. Os conselheiros apresentam a falta que tem feito a distribuição 
dos pães realizados pela UPA nas políticas públicas de Ponta Grossa, o conselheiro Armando co-
menta que em conversa com a Vinia, Presidenta da FasPG, a UPA está interditada devido a preca-
rização na estrutura do prédio e a falta de peças para manutenção das máquinas.  A conselheira 
Karina, solicita que conste em ata a aprovação do repasse de valores as entidades de acolhimen-
to institucional, conforme fora discutido em plenária no mês de março do presente ano, lembrando 
que são valores remanescentes do termo de colaboração com o Instituto João XXIII,  que encerrou 
as atividades de acolhimento institucional, os valores serão repassados as entidades com termos 
ativos de acordo com as metas pactuadas no termo de colaboração de 2022, ficando a divisão: 
Pequeno Anjo o valor de R$152.266,20 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis 
reais e vinte centavos), APAM  - R$50.755,40 (Cinquenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais 
e quarenta centavos)   e Francisclara R$ 101.510,80 (cento e um mil, quinhentos e dez reais e oi-
tenta centavos). Assuntos gerais: O Conselheiro Francisco representou o CMDCA no 5º Encontro 
Estadual de Adoções; A conselheira Regina sugeri que façamos um rateio entre os conselheiros 
para a aquisição de uma cafeteira para a sede do CMDCA, facilitando o preparo nos dias de ple-
nária. A presidenta partilha que não tem chegado mais denúncias com relação ao funcionamento e 
ao atendimento do Conselho Tutelar, parabeniza os conselheiros tutelares e solicita que conste em 
ata. Secretaria apresenta um exemplar do memorial da APAM, que retrata os 35 anos de sua 
existência, após os Conselheiros conhecerem o memorial foi deliberado por colocar n abiblioteca 
do CMDCA para que mais pessoas tenham acesso e conhecimento. Nada mais a tratar, eu Cristia-
ne Aparecida Maier, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. 
Ponta Grossa/PR, 19 de outubro de 2022.
Andresa P da Silva Lara dos Santos ___________________________________________
RG 6.746.551-2                                                        CPF 004.207.349-96
Armando Madalosso Vieira _________________________________________________
RG   611.748                                                             CPF 039.123.969-49
Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________

Daniela Aparecida Nascimento ______________________________________________
RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37 
Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________
RG 1083002-8                                     CPF 306.247.389-49
Gisele Aparecida França ____________________________________________________
RG 8.049.702-4                                   CPF 033.074.809-28
José Ezequiel de Andrade ___________________________________________________
RG: 3.111920-0                                    CPF 372.367.419-49
Karina Teresinha Muehlbauer ________________________________________________
RG 4.174.339-3                                   CPF 039.183.429-05
Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

ATA nº 020/202
Aos nove dias  do mês de novembro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e 
trinta horas, deu-se início à reunião extraordinária, com a presença dos Conselheiros: Nilcelene da 
Glória dos Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, José Ezequiel de Andrade 
- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, Francisco Kapfenberger Filho- representante 
do Gabinete da Prefeita, Monica Mongruel - representante da Fundação Municipal de Assistência 
Social , Ligia Cristina Souza e França- representante da Secretaria Municipal de Esportes, Karina 
Teresinha Muehldauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Leni Apareci-
da Viana da Rocha- representante da Secretaria Municipal de Educação, Gisele Aparecida França- 
representante da Secretaria Municipal de Cultura,  Manon Callaça – representante da Fundação 
Municipal de Saúde, Luciana Gasparelo- representante da Fundação Municipal de Saúde, Alexan-
dre Borsato- representante da Procuradoria Geral do Município Paulo Henrique Camargo Viveiros- 
representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Regina 
Rosa Pedrozo Rosa- representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e 
do adolescente, Marcelo Oliveira Bleme- representante das entidades de atendimento de Fortale-
cimento de Vínculos, Armando Madalosso Vieira -representante das entidades de atendimento de 
Fortalecimento de Vínculos, Cristiane Aparecida Maier – representante de profissionais que atuam 
em Instituições, Daniela Aparecida Nascimento – representante de profissionais que atuam em 
Instituições e Rose Cordeiro Bortolini- Assistente Social do CMDCA. Justificaram suas ausências 
os Conselheiros Maria de Fátima Pacheco Rodrigues e Fabiane Tomachewski- Presentes na reu-
nião como convidados: Roselia de Lurdes Ribeiro- Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte, 
Conselheira Josiane Vezine do Conselho Tutelar Norte, Fabiane Meir- representa o CAPsI, Silma-
ra Carneiro e Silva, Marelly Machado representantes do NEPIA/UEPG, Consuelo S. Lopes – repre-
sentante do Ministério Público, Margarida de Carvalho-GERAR, Camila T Skodawski representan-
do ESPRO Foram dadas as boas-vindas aos presentes na reunião. Foi realizada a apresentação 
do monitoramento do plano de socioeducação pelos acadêmicos da UEPG. A professora Silmara 
iniciou a fala agradecendo e explicando sobre a importância do diálogo do CMDCA e a Karina Te-
resinha Muehldauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social comissão de 
socioeducação. A comissão tem realizado duas frentes de trabalho, sendo a primeira de levanta-
mento do perfil dos adolescentes em conflito com a lei, coleta e análise dos dados, a segunda de 
monitoramento do plano e a formação para capacitar os envolvidos. A acadêmica Marieli explanou 
sobre a monitoria do plano, onde foi realizado reuniões com os principais serviços executores do 
serviço. Relata que foi elaborado relatório técnico com sugestões para a comissão de socioeduca-
ção sobre pontos que precisam ser trabalhados com mais profundidade. A professora Silmara ex-
planou que as sugestões são uma síntese das questões que precisam ser trabalhadas em cada 
eixo do plano. A professora Silmara também apontou questões prioritárias como o protocolo do 
fluxo, os recursos entre outras questões. A conselheira Karina, comentou sobre os recursos e ne-
cessidade de garantia de investimento na política da criança e do adolescente. A presidente sra 
Mônica abordou a questão do acolhimento da AMA onde são encaminhados adolescentes que não 
são público do acolhimento institucional, havendo assim violação de direitos dos outros acolhidos, 
pois o local adequado é o serviço de semiliberdade. Ressalta que o serviço da AMA não é semili-
berdade e que não há equipe capacitada para atender essas questões, pois o local adequado é o 
SENSE e o orçamento desse serviço é do estado e não do município. Esclareceu sobre o direito à 
educação que as crianças e adolescentes têm, sendo que deve ser entendido como um conceito 
amplo e não restrito à frequência à escola. É preciso amadurecer o “olhar” e o “pensar” sobre a 
política da criança e do adolescente. A conselheira Karina falou sobre a demanda que a assistência 
social tem absorvido mas que também é uma demanda da saúde, pois se tratam de casos de do-
ença mental. Relatou que os técnicos tem passado por capacitações para atender demandas do 
cotidiano, mas que tem questões especificas da saúde que não estão sendo atendida, pois não é 
da área da assistência social. Ressalta também que os profissionais que trabalham no acolhimen-
to estão com a saúde mental fragilizada devido as questões que tem ocorrido. A presidente sra 
Mônica relatou que deve ser dado um primeiro atendimento na área da saúde para estes usuários 
do acolhimento e posteriormente o atendimento da assistência social.  Relatou que houve o fecha-
mento de uma instituição devido a ameaças e agressões por parte dos acolhidos, desta forma 
estão perdendo as instituições parceiras, o que causa redução das vagas de acolhimento institu-
cional. A conselheira tutelar falou que em caso de não haver vagas nas instituições de acolhimento, 
a juíza determina abertura de nova vaga para acolher. A presidente sra Mônica relatou que mesmo 
a juíza determinando a abertura da vaga o município não consegue fazer pagamento imediato 
dessa meta, pois há um processo da pactuação é moroso devido a transparência e a legislação. A 
presidente sra Mônica agradeceu o trabalho e a participação da acadêmica Marieli e da professora 
Silmara. A professora Silmara colocou a Universidade a disposição para contribuir com as forma-
ções que forem necessárias e ressaltou a importância da pactuação do fluxo. A coordenadora do 
CAPS I solicitou a palavra e comentou sobre as questões de saúde mental abordadas, tem o 
principal problema atualmente na falta de médico psiquiatra no CAPS, e que o serviço está sempre 
aberto para atendimento. Informou que para o próximo ano haverá capacitação durante o ano so-
bre saúde mental. A presidente sra Mônica ressaltou que houve uma pactuação sobre a prioridade 
no atendimento para crianças e adolescentes em acolhimento institucional, para evitar várias inter-
corrências. A coordenadora do CAPS I sra Fabiane explicou o fluxo e que em caso de crises deve 
chamar o SAMU e encaminhar para a UPA. Explicou também sobre o fluxo e o atendimento que 
ocorre dentro do CAPS, bem como os grupos e número de atendimentos semanais. Falou da im-
portância de que as instituições realizem contato para agendar e comunicar que está levando um 
usuário para atendimento para que o CAPS se organize para atender.  A coordenadora Fabiane 
relatou que a falta de médico se refere a precarização das condições de trabalho e dos recursos 
oferecidos. Falou que enquanto não há médicos para o CAPS em definitivo um médico está tem-
porariamente fazendo alguns atendimentos. Falou que deve ser aguardado o novo credenciamen-



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 3.554 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 202310

to no início de 2023 para contratar novo médico. Os conselheiros fizeram comentários sobre o 
tema de saúde e o atendimento, bem como sobre a falta de médicos nas unidades de saúde tam-
bém e que algumas demandas podem ser atendidas pela equipe de enfermagem. A conselheira 
Cristiane iniciou a apresentação do projeto de Panificação. Ressaltou que o projeto é da instituição 
e do CMDCA. Informou que hoje ocorre a formatura e conclusão do curso. O projeto é para jovens 
e mães pois não teve inscrição de pais. Foi explanado sobre os objetivos gerais e específicos do 
projeto com foco na capacitação profissional na área de panificação. O projeto tem duas áreas, 
sendo uma da produção para ser vendida para comunidade, produção para alimentação de crian-
ças e famílias são realizados por funcionários com recursos próprios. A segunda área é para cur-
sos de capacitação profissional que conta com professores doutores voluntários da UTFPR, 
UEPG. Foi apresentado o cronograma dos produtos ensinados na edição do curso mais recente. A 
produção feita curso os participantes consomem. Foi explanado sobre os cursos de anos anterio-
res. Realizada também a apresentação dos depoimentos dos participantes e das famílias, eviden-
ciando o impacto em sua vida e realidade. Também foi apresentado depoimentos de professores 
voluntários no projeto de panificação e as fotos dos cursos realizados desde 2019. Foi apresentado 
também o projeto Luz Sustentável que recebeu recursos do FIA, onde será realizada oficina de 
construção de “abajur” com luz solar, trabalhando com materiais simples como cano de PVC, placa 
solar e garrafa pet. A conselheira tutelar Josiane perguntou sobre a matéria prima e a conselheira 
Cristiane informou que a instituição faz campanha para arrecadar doações. Foi realizada a apre-
ciação do Regimento Interno do COMPETI e foi aprovado pelos Conselheiros com o seguinte teor: 
Capitulo I-Da Natureza-Art. 1° – A Comissão Municipal Permanente de Estudo, Pesquisa, Orienta-
ção e Proteção do Trabalho do Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança, será também 
denominado COMPETI, órgão consultivo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, instituído em 10/10/2001 através da Deliberação n°.004/2001 funcionará na forma 
deste Regimento e dos atos normativos que forem editados para suplementá-lo. Capitulo II--a 
Composição-Art. 2°– A Comissão Municipal Permanentes de Estudo, Pesquisa, Orientação e Pro-
teção do Trabalho do Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança – COMPETI, é composta 
por membros efetivos, indicados pelos seguintes órgãos:- Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente; II. Conselho Tutelar Oeste; III. Conselho Tutelar Leste; IV. Conselho 
Tutelar Norte; V- Ministério do Trabalho; VI. Associação Comercial Industrial de Ponta Grossa; VII. 
Secretaria da Família e Desenvolvimento Social; VIII. Fundação de Assistência Social de Ponta 
Grossa; IX. Secretaria Municipal de Educação ; X. Núcleo Regional de Educação; XI. Ministério 
Público – 15ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa;XII. Vara da Infância e Juventude;XIII. Agên-
cia do Trabalhador;XIV. Instituto Educacional Duque de Caxias;XV. CIEE;XVI. ESPRO;XVII. Ge-
rar;XVIII. SENAI;XIX. SENAC;XX. SESC;XXI. UEPG- Universidade Estadual de Ponta Gros-
sa;XXII. OAB- Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Ponta Grossa. Parágrafo único: A 
Comissão Municipal Permanente de Estudo, Pesquisa, Orientação e Proteção do Trabalho do 
Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança – COMPETI, será composta, também, por ou-
tras instituições convidadas ou profissionais habilitados no tema trabalho infantil, sempre que se 
fizer necessário.-Art. 3 – A Comissão Municipal Permanentes de Estudo, Pesquisa, Orientação e 
Proteção do Trabalho do Adolescente e Erradicação do Trabalho da Criança, escolherá 01 (um) 
Coordenador, 01 (um) Vice coordenador e 01 (um) Secretário, com mandato de dois anos, poden-
do ser reeleito uma vez.-Capitulo III-Do Funcionamento-Art. 4° - A Comissão Municipal Permanen-
te de Estudo, Pesquisa, Orientação e Proteção do Trabalho do Adolescente e Erradicação do 
Trabalho da Criança reunir-se-á mensalmente, preferencialmente nas segundas segundas-feiras 
do mês às 14 horas e extraordinariamente, sempre que convocada pelo Coordenador.-Art. 5º - A 
Comissão terá como sede, as dependências do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, sito a rua Coronel Dulcídio, 395 – Centro.-Art. 6°- A programação anual dos trabalhos 
será elaborada na primeira reunião, no mês de março.-Art. 7°- As decisões da Comissão Municipal 
Permanente de Estudo, Pesquisa, Orientação e Proteção Trabalho do Adolescente e Erradicação 
do Trabalho da Criança, serão tomadas por maioria simples dos membros efetivos.-Art. 8°- As 
reuniões não ultrapassarão a duração de 01 hora e 30 minutos, salvo se o assunto for de extrema 
urgência, ouvida a assembleia.-Art. 9°- O representante que não comparecer a 3 (três) reuniões 
consecutivas, automaticamente, estará destituído da Comissão, cabendo ao órgão indicar novo 
representante. Capitulo IV - Da Competência-Art. 9 – São funções da Comissão Municipal Perma-
nentes de Estudo, Pesquisa, Orientação e Proteção do Trabalho do Adolescente e Erradicação do 
Trabalho da Criança:-I. Elaborar Regimento Interno;-II. Fazer cumprir este Regimento;-III. Escolher 
um Coordenador, Vice Coordenador e Secretário;-IV. Elaborar/atualizar o Plano Municipal de Pre-
venção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador; -V. Monitorar e 
avaliar o cumprimento das metas do Plano Municipal;-VI. Promover ações educativas e preventi-
vas visando a proteção do trabalho do adolescente e a erradicação do trabalho da criança;-VII. 
Promover encontros, debates, simpósios para discussões sobre o trabalho do adolescente;-VIII. 
Elaborar, periodicamente, relatórios sobre o andamento das atividades da Comissão, subsidiando 
assim o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente na elaboração das políticas 
públicas e banco de dados;-IX. Levantar dados quantitativos, mapeando-os, em relação a situação 
da criança e adolescente que estejam em condições contrárias a legislação vigente;-X. Mobilizar a 
comunidade informando-a das consequências do trabalho da criança e do adolescente ao desen-
volvimento humano;-XI. Formular propostas de Políticas Sociais, encaminhando-as ao CMDCA;-
-XII. Elaborar projetos e programas, para implantação de cursos de aprendizagem referidos na Lei 
10.097/2000 e demais legislações referentes a essa área.-XIII. Identificar, compatibilizar e aprovar 
iniciativas de projetos e programas, paraimplantação de cursos de aprendizagem referidos da Lei 
10.097/2000;-XIV. Fiscalizar o registro das entidades referido no artigo 430, inciso II da CLT(reda-
ção dada pela Lei 10.097/2000);-XV. Representar, junto com o CMDCA, quando solicitado, em 
reuniões que o tema seja pertinente a esta Comissão;-XVI. Encaminhar ao pleno do CMDCA, to-
dos os materiais de divulgação a serem utilizados em diferentes momentos de sensibilização sobre 
o tema, para aprovação;-XVII. Relatar sobre o andamento das atividades realizadas pela comis-
são, na primeira reunião plenária, após reunião mensal. -Capitulo V - Das Funções-Art. 10°- Das 
funções do Coordenador:-I. Representar a Comissão;-II. Exercer a política regimental;-III. Estabe-
lecer pauta das reuniões;-IV. Receber e encaminhar documentos oficiais;-V. Receber proposta de 
pauta para reunião;-VI. Cumprir e fazer cumprir as decisões da Comissão;-VII. Assinar documentos 
da Comissão;-VIII. Convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias;-IX. Manter infor-
mada a Comissão a respeito de todas as ações realizadas;-X. Solicitar informações e consultas as 
autoridades competentes;-XI. Definir tarefas aos membros da comissão;-XII. Apresentar relatórios 
ao CMDCA, das ações realizadas;-XIII. Relatar suscintamente, em reunião ordinária do CMDCA, 
as atividades desenvolvidas e/ou em discussões na Comissão.-Art. 11°- Das funções do Vice Co-
ordenador:-I. Assessorar o Coordenador em todas as suas funções;-II. Substituir o Coordenador e 
o Secretário, nos seus impedimentos-Art. 12°- Das funções do Secretário:-I. Atuar junto a Coorde-
nação nos desempenhos de suas funções;-II. Receber correspondências e encaminhar ao Coor-
denador;-III. Manter sob sua guarda arquivos e documentos da Comissão;-IV. Lavrar em ata as 
reuniões realizadas;-V. Executar as determinações da Coordenação;-VI. Elaborar as atas das reu-
niões.-Art. 13°- Das funções dos Membros:-I. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias;-
-II. Colaborar nas ações da Comissão;-III. Contribuir nas discussões relativas aos assuntos trata-
dos em reunião;-IV. Facilitar em seu órgão, quando necessário, o acesso da Comissão;-V. 
Participar das atividades promovidas pelo COMPETI. Capitulo VI - Das Disposições Gerais e Tran-
sitórias-Art. 14°- Os membros da Comissão serão indicados pelos órgãos que a compõe.-Art. 15°- 
A alteração deste Regimento Interno poderá ser feita por maioria simples dos membros da Comis-
são.-Art. 16°- Os casos omissos serão decididos pelos membros da Comissão.  A presidente Sra. 
Mônica solicitou qual comissão tem demanda e a conselheira Sra. Regina informou que a comis-
são vai se reunir para fazer cronograma de visitas as instituições. A Comissão de Divulgação soli-
citou para os conselheiros enviarem fotos e notícias para movimentar as redes sociais do CMDCA. 
A Comissão da Conferência Conselheira Karina inicia falando das mobilizações para as pré confe-
rências, sendo dividido em grupos: ensino fundamental I (5º ano), ensino fundamental II e médio 
(6º ao 3º ano), SCFV, proteção social especial (média e alta), sendo necessário o envolvimento de 
todos os conselheiros para atender a toda a demanda. Programação da conferência: Dia 07/11 – 
abertura e formalidades, composição da mesa de autoridades e palestra magna, dia 08/11 – expla-
nação da realidade das políticas públicas de atenção a criança e ao adolescente no município, 

após trabalhos em grupos e plenárias. O Conselheiro Marcelo sugeri a alteração na data da confe-
rência municipal para os dias 22 e 23 de novembro de 2022, sendo aprovado por todos os presen-
tes .A presidente Sra. Mônica solicitou a presença dos conselheiros na Conferência Municipal e 
deu ênfase na importância da participação de todos. A Comissão de Chamamento fez uma reunião 
e fará a próxima em dezembro. A conselheira Cristiane relatou que na CEVES teve a fala da pro-
fessora Zelimar e disponibilizou materiais sobre o tema e teve a fala da Consuelo sobe o assunto 
no auditório da Guarda Mirim, sendo que foi o início do trabalho sobre a escuta especializada ha-
vendo necessidade de dar continuidade visando a implantação do trabalho. Em relação ao COM-
PETI, houve reunião e o início da construção do plano. E a comissão da eleição fez o ofício solici-
tando a UEPG, as urnas eletrônicas e elaboração do regimento. A presidente Sra. Mônica relatou 
que foi conversado com uma empresa e a intenção é que seja feita capacitação para quem tem 
interesse de se candidatar a Conselheiro Tutelar, tendo oportunidade de estudar toda legislação 
pertinente a Política da criança e do adolescente, bem como perfil e demais características eu são 
essenciais para cumprir a função. O CMDCA está aguardando o projeto da empresa para ser 
analisado e ver a viabilidade. Relatou também que está sendo trabalhado com o Programa Prefei-
to Amigo da Criança, mostrando material utilizado para preencher o plano do programa e pontuan-
do que estão sendo chamadas todas as secretarias. Relatou que o trabalho realizado pelas secre-
tarias são essenciais para a população, sendo que deve ser conhecido por todos, colocou que será 
organizado um encontro para divulgar os serviços. A presidente Sra. Mônica relatou novamente a 
necessidade de elaboração de uma Resolução sobre o repasse de recursos do Fundo através de 
edital de chamamento público, colocando que a legislação cobra isso do poder público e que o 
CMDCA não pode estar fora da legislação vigente, tendo em vista que o dinheiro do Fundo Muni-
cipal é público e precisa estar dentro da legislação e apesar de debatermos isso durante o ano 
inteiro, não chegamos a uma conclusão, pois as opiniões são muito divergentes. Coloca ainda que 
a partir de 2023 não assinará mais nenhum reparasse se não for através do chamamento público. 
Após discussões a Plenária aprova que a partir de 2023 seja realizado chamamento público para 
repasse de verba através do Fundo Municipal para as entidades de atendimento à criança e ao 
adolescente. Secretaria apresenta os documentos: encaminhado por SEI a Lei Municipal nº 
14363/2022-“Eu escolhi Esperar”, após conhecimento da Plenária, delibera-se por arquivar em 
pasta própria; encaminhado por e-mail a escala de plantão e os atendimentos do Conselho Tutelar 
Norte, deliberou-se por encaminhar para a Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares; 
recebido através de e-mail do Conselho Tutelar Norte,  relatório de uso do SIPIA, deliberou-se por 
encaminhar para a Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares; oficio nº 391/2022 do 
CEDCA informando qual não poderá destacar um Conselheiro para palestrar na Conferência Mu-
nicipal. Nada mais a tratar, eu Cristiane Maier, lavro a presente ata que vai assinada por mim e por 
quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 09 de novembro de 2022.
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

ATA nº 021/2022
Aos  vinte e três dias  do mês de novembro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Con-
selho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito 
e trinta horas, deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Nilcelene da 
Glória dos Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda, José Ezequiel de Andrade 
- representante da Secretaria Municipal da Fazenda,  Monica Mongruel - representante da Funda-
ção Municipal de Assistência Social, Karina Teresinha Muehldauer- representante da Fundação 
Municipal de Assistência Social, Luciana Gasparelo - representante da Fundação Municipal de 
Saúde, Leni Aparecida Viana da Rocha,  representante da Secretaria Municipal de Educação, Gi-
sele  Aparecida França- representante da Secretaria Municipal de Cultura, Paulo Henrique Camar-
go Viveiros- representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adoles-
cente, Marcelo Oliveira Bleme- representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de 
Vínculos, Rosinei Nakonieczni- representante de Entidades de Atendimento de Pessoas com Defi-
ciência, Fabiane Tomachewski- representante de Entidades de Atendimento de Pessoas com De-
ficiência, Cristiane Aparecida Maier- representante dos profissionais que atuam em entidades de 
atendimento a criança e adolescente e Rose Cordeiro Bortolini- Assistente Social do CMDCA. 
Justificaram suas ausências os Conselheiros Maria de Fátima Pacheco Rodrigues, Regina Rosa 
Pedroso Rosa, Daniela Aparecida Nascimento, e Francisco Kapfenberger Filho. Presentes na reu-
nião como convidados: Roselia de Lurdes Ribeiro- Conselheira Tutelar do Conselho Tutelar Norte 
e Consuelo S. Lopes – representante do Ministério Público. A presidenta Mônica inicia a plenária 
justificando o afastamento das atividades, por motivo de saúde e agradece o carinho de todos os 
conselheiros. Passa a palavra para o conselheiro Marcelo que conduz um momento de espirituali-
dade. Em seguida abre para aprovação da ata 016/2022, aprovado por todos os presentes. A 
Conselheira Cristiane (primeira secretária) segue conduzindo a plenária, solicitando de todas as 
comissões a apresentação do cronograma das reuniões do segundo semestre do ano corrente, 
passando a palavra para as comissões; Comissão de registro – conselheira Regina relata que a 
comissão está se reunindo e avaliando as documentações de acordo com as demanda e estão 
elaborando o cronograma de visitas nas instituições com registro ativo no CMDCA, nas próximas 
plenárias o documento será apresentado aos conselheiros; Comissão de Finanças e Jurídica – o 
conselheiro Armando narra que as reuniões da comissão acontecem quando surgem demandas e 
aponta que continua pendente a revisão do regimento interno; Comissão de monitoramento dos 
conselhos tutelares – Conselheira Daniela apresenta o cronograma de reuniões e destaca que 
estão se organizando no formato de reunião de alinhamento, que envolve: capacitação, visita ao 
equipamento dos conselhos tutelares e presença nas reuniões de monitoramento do conselho tu-
telar; Comissão do COMPETI – Conselheira Cristiane apresenta o calendário de reuniões, o qual 
ficou acordado que todas as segundas, segundas feiras do mês, no período da tarde. Ressalta que 
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o regimento foi revisado com os membros da comissão e fala do seu contentamento com a partici-
pação e representatividade de todos os segmentos previsto no regimento interno da comissão. Os 
trabalhos seguem direcionados para a elaboração do plano decenal; Comissão do CEVES – segue 
com a conselheira Cristiane, as reuniões acontecem sempre na primeira quinta feira de cada mês, 
finalizaram a revisão do regimento interno, o qual foi aprovado por este conselho, em seguida en-
caminharam a carta convocação pra todos os órgãos indicados no regimento interno para indicar 
um representante. No dia 12 de setembro do presente ano, tiveram uma explanação sobre “escuta 
especializada” com a psicóloga do NUCRIA, Sra. Simone. E todos os membros da comissão se 
dispuseram a estudar mais sobre a temática com alguns matérias indicado pela facilitadora. No dia 
04 de outubro tiveram formação sobre controle social na UEPG, os materiais apresentados serão 
disponibilizados no grupos do whatsap do CMDCA. A comissão convida a todos os presentes para 
participar de uma capacitação online no dia 03 de novembro de 2022 sobre escuta especializada; 
Comissão da Socioeducação – Conselheira Andressa fala da baixa participação dos membros, a 
comissão enviou e-mail de convocação para todos os seguimentos que fazem parte da comissão 
para apresentação do seu representante e as próximas reuniões acontecerá no formato hibrido, 
sendo: um mês online, um mês presencial, no dia 14/11/2022 (online) e 12/12/2022 (presencial), 
possibilitando a participação de todos. A presidenta solicita a todas as comissões que apresente os 
nomes dos conselheiros governamentais que não estão participando das reuniões e das plenárias, 
a mesma irá solicitar a participação e/ou a substituição aos presidentes de cada secretária de go-
verno. E agradece as comissões que tem utilizado o espaço do CMDCA para as reuniões, é preci-
so sentir pertença ao nosso espaço; Comissão de divulgação -   Conselheiro Marcelo enfatiza que 
assumiu a comissão no mês de setembro, mas que estão dando continuidade ao trabalho já inicia-
do pela comissão, são poucos os membros ativos, mas que em reunião decidiram que as encon-
tros vão acontecer uma vez por mês, sendo todas as primeiras terças feiras do mês. A conselheira 
Karina, aproveita para solicitar maior atenção das entidades no envio dos documentos para libera-
ção de valores oriundos de projetos e emendas parlamentar, lembrando que se a documentação 
não é enviada completa o processo se inicia, perdendo todo o trabalho iniciado e ficando moroso; 
Comissão de eleição C.T. – A conselheira Cristiane, está fazendo leitura dos documentos para 
conhecer melhor a dinâmica, posteriormente irá chamar a comissão para iniciar os trabalhos de 
revisar o regimento interno e elaborar o cronograma de ações; Comissão de chamamento público 
– Conselheiro Paulo relata que terão uma reunião para avaliar os documentos de orientação do 
CEDCA para elaboração do edital de chamamento municipal. A Comissão guarda solidaria – A 
conselheira Karina informa que não conseguiram se encontrar, mas toda a documentação e legis-
lação pertinente foi enviado para os membros estudar e se apropriar da temática. A presidenta 
apresenta os resultados dos trabalhos referente ao programa “Prefeito amigo da criança”, estão na 
fase da elaboração do documento, se necessário irá convidar novos membros para auxiliar nas 
atividades, mas é necessário sensibilizar as entidades em enviar os documentos referente aos 
trabalhos realizados. O Conselheiro Armando pediu novamente a palavra para apresentar alguns 
trabalhos da comissão jurídica e financeira, o SEI 80322/2022 solicitação do CMDCA a PGM de 
revogação do inciso V do artigo 12 do decreto nº 12366/2017, utilização de recursos do Fundo 
municipal da criança e do adolescente em melhorias dos bens moveis das entidades parcerias, 
bem como, na cobertura do pagamento referente a aluguel dos espaços para execução do serviço 
prestados, sendo aprovado por todos os presentes de acordo o texto da lei e o parecer técnico da 
PGM nº 1969/2022. O conselheiro Armando segue apresentando os trabalhos da comissão jurídi-
ca, fazendo referência ao ofício nº 16/2022 Instituto Educacional Duque de Caxias, solicitando a 
inclusão do projeto de reforma e ampliação da padaria escola no banco de projetos do CMDCA, 
aprovado por todos os presentes. Os conselheiros apresentam a falta que tem feito a distribuição 
dos pães realizados pela UPA nas políticas públicas de Ponta Grossa, o conselheiro Armando co-
menta que em conversa com a Vinia, Presidenta da FASPG, a UPA está interditada devido a pre-
carização na estrutura do prédio e a falta de peças para manutenção das máquinas.  A conselheira 
Karina, solicita que conste em ata a aprovação do repasse de valores as entidades de acolhimen-
to institucional, conforme fora discutido em plenária no mês de março do presente ano, lembrando 
que são valores remanescentes do termo de colaboração com o Instituto João XXIII,  que encerrou 
as atividades de acolhimento institucional, os valores serão repassados as entidades com termos 
ativos de acordo com as metas pactuadas no termo de colaboração de 2022, ficando a divisão: 
Pequeno Anjo o valor de R$152.266,20 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e seis 
reais e vinte centavos), APAM  - R$50.755,40 (Cinquenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais 
e quarenta centavos)   e Francisclara R$ 101.510,80 (cento e um mil, quinhentos e dez reais e oi-
tenta centavos). Assuntos gerais: O Conselheiro Francisco representou o CMDCA no 5º Encontro 
Estadual de Adoções; A conselheira Regina sugeri que façamos um rateio entre os conselheiros 
para a aquisição de uma cafeteira para a sede do CMDCA, facilitando o preparo nos dias de ple-
nária. A presidenta partilha que não tem chegado mais denúncias com relação ao funcionamento e 
ao atendimento do Conselho Tutelar, parabeniza os conselheiros tutelares e solicita que conste em 
ata. Ainda em assuntos gerais, a Presidente apresenta documento vindo da FASPG/DPSB, no qual 
apresenta o Plano de Ação para busca de incentivo para Apoio e Fortalecimento ao Acompanha-
mento Intersetorial as famílias com gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos –Primeira Infância, valor 
R$ 225.000,00 disponibilizado na del 047/2022 do CEDCA, a Plenária aprova o referido Plano. 
Nada mais a tratar, eu Cristiane Aparecida Maier, lavro a presente ata que vai assinada por mim e 
por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 23 de novembro de 2022.
Alexandre Borsato _________________________________________________________
RG 7.828.142-1                                  CPF 042.171.719-00
Armando Madalosso Vieira _________________________________________________
RG   611.748                                      CPF 039.123.969-49
Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________
RG 9.443.176-0                                  CPF 006.194.239-19
Daniela Aparecida Nascimento ______________________________________________
RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37 
Fabiane Tomachewski ____________________________________________________
RG 7363277-3                                     CPF 021.996.489-07
Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________
RG 1083002-8                                     CPF 306.247.389-49
José Ezequiel de Andrade ___________________________________________________
RG: 3.111920-0                                    CPF 372.367.419-49
Leni Aparecida Viana da Rocha ______________________________________________
RG 19037126                                       CPG 319.665.009-04
Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________
RG 483546-7                                        CPF 472.935.439-72
Marcelo Oliveira Bleme _____________________________________________________
RG 16539214                                       CPF 100.577.846-98
Monica Mongruel _________________________________________________________
RG 3.471.349-9                                    CPF 787.741.959-72
Nilcelene da Glória   Santos _________________________________________________
RG 4902132-1                                      CPF 883.217.549-53
Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________
RG 3.285.168                                        CPF 441.369.519-49
Regina Rosa Pedrozo Rosa _________________________________________________
RG 4291507-6                     CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini ______________________________________________________
RG 1926030-5                                        CPF   443.116.999-72
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

ATA nº 022/2022
Aos sete dias de  dezembro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e trinta horas, 

deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos Conselheiros: Francisco Kapfenberger Filho- 
representante do Gabinete da Prefeita, Alexandre Borsato- representante da Procuradoria Geral 
do Município, Leni Aparecida Viana da Rocha-representante da Secretaria Municipal de Educação, 
Monica Mongruel- representante da Fundação Municipal de Assistência Social;, Karina Teresinha 
Muehldauer- representante da Fundação Municipal de Assistência Social, Luciana Gasparelo- re-
presentante da Fundação Municipal de Saúde, Manon Calaça- representante da Fundação Muni-
cipal de Saúde; Ligia Cristina de Souza e França - representante da Secretaria Municipal de Espor-
tes, Gisele Aparecida França- representante da Secretaria Municipal de Cultura, Nilcelene da 
Glória Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda; Daniela Aparecida Nascimento-
-representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Paulo 
Henrique Camargo Viveiros- representante de Categorias Profissionais de atuação na área da 
criança e do adolescente, Maria de Fátima Rodrigues Pacheco- representante de Categorias Pro-
fissionais de atuação na área da criança e do adolescente; Regina Rosa Pedroso Rosa-represen-
tante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente,- Armando Ma-
dalosso Vieira- representante das entidades de atendimento de Fortalecimento de Vínculo, 
Cristiane Aparecida Maier-representante de profissionais que atuam em Instituições e  Rose Cor-
deiro Bortolini- Assistente Social do CMDCA. Presentes como convidadas Janaina Silvana S Mo-
retti e Najila Cristina Camargo ambas do Centro Social Marista. Iniciando a reunião, a Presidente 
Monica dá as boas-vindas a todos, e faz uma oração para abrir os trabalhos do dia. Como primeiro 
item da pauta, a Presidente diz que estão presentes as senhoritas Janaina e Najila, a convite da 
Presidência, para que possa ser feita uma homenagem e agradecimento pela participação ativa de 
ambas nas Pré Conferências realizadas nas Instituições. A Presidente diz que o trabalho realizado 
por elas foi ímpar, pela dedicação, criatividade, voluntariado e pelo resultado alcançado. Após a 
fala da Presidente, foi repassado a elas um certificado de Honra ao Mérito pelo trabalho prestado. 
Na continuidade da pauta, que trata de apresentação da proposta de curso para Conselheiros 
Tutelares, a Presidente Monica diz que o CMDCA foi procurado por uma entidade, a qual se propôs 
a elaborar realizar um curso pré eleição para membros dos Conselhos Tutelares para prepara-los 
a exercer a função de Conselheiros Tutelar, e que o curso poderá ser em formato hibrido, presen-
cial e online. Após a Presidente responder a diversos questionamentos, colocou que a entidade irá 
apresentar a proposta por escrito e apresentará também na Plenária e que ficaremos no aguardo 
do encaminhamento do referido projeto. Passando para próximo item da pauta, que trata das Co-
missões internas e externas do CMDCA, o Presidente da Comissão de registro apresenta  seguin-
tes pareceres: PARECER 040/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE 
ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 05 de dezembro de 
2022, após analisar o oficio s/nº da Associação de Educação Familiar e Social do Paraná, no qual 
solicita a inscrição do Programa de Aprendizagem “Aprendiz em Energia e Eletricidade Básica” que 
será desenvolvido em parceria com a FASPG, na modalidade EAD. O qual está sendo em parceria 
entre AEFSPR e a COPEL. Após a análise do plano de aula do curso, a comissão DEFERE pela 
inscrição do programa no CMDCA. Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, 
o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.  PARECER 041/2022-A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE 
POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 05 de 
dezembro de 2022, após analisar o oficio 434/2022 do Centro de Integração Empresa – Escola - 
CIEE, no qual solicita a inscrição do Programa de Aprendizagem em Auxiliar de Logística – sistema 
modular 4 h. Após analisado os documentos enviados, a Comissão DEFERE o pedido de inscrição. 
Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser 
encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;-PARE-
CER 042/2022- A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E 
REGISTRO DE ENTIDADES, em reunião própria do dia 05 de dezembro de 2022, após analisar o 
SEI 43745/2022, enviado pelo Departamento de Proteção Social e Especial no qual informa que 
desde o dia 01 de setembro de 2022, o CREAS II está sob a coordenação da servidora Vivian 
Caroline Thibes e o CREAS I sob a coordenação da servidora Liziane Batista Pinto.Com essa in-
formação foi cumprido o solicitado no parecer 031/2022 desta comissão. Para dar cumprimento ao 
art. 17§ 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser encaminhado a Plenária do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. PARECER 043/2022-A COMISSÃO 
ESPECIAL PERMANENTE DE POLÍTICAS DE ATENDIMENTO E REGISTRO DE ENTIDADES, 
em reunião própria do dia 05 de dezembro de 2022, analisou os documentos da Associação de 
Amigos da Criança, da Diocese de Ponta Grossa, os quais foram encaminhados fora do prazo que 
o CMDCA faz a análise da manutenção de registro das entidades, abril de cada ano letivo. A co-
missão solicita que seja encaminhado a referida entidade a resolução que trata do prazo para o 
envio de documentos para a manutenção do registro. Após análise, a Comissão dá parecer favo-
rável a renovação do registro até abril de 2023, sendo necessário novamente o envio de documen-
tos, no período determinado por esse conselho para que a instituição permaneça regularizada. 
Para dar cumprimento ao art. 17 § 1 da Resolução nº 011/2007, o presente parecer deverá ser 
encaminhado a Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Após 
vários esclarecimentos, os Conselheiros presentes aprovaram os pareceres. Passando para a 
Comissão de Finanças que apresenta o parecer: COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE JURÍDI-
CA E FINANCEIRA-SEI nº. 96.023/2022-REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO RELA-
TIVO AO REPASSE DO CEDCA – DELIBERAÇÃO 107/2017.-Objeto: I – Aquisição de Veículo para 
o Conselho Tutelar Norte-(Artº 3º - Inciso I da Deliberação) – R$ 60.000,00-Destinação: pag. 16 da 
Deliberação (Anexo II);-II – Aquisição de Equipamentos de Informática para os três Conselhos 
Tutelares (Art 3º - Inciso II da Deliberação)-- R$ 30.000,00-No relatório anexo a Secretaria Munici-
pal da Família e Desenvolvimento Social – SMFDS apresenta a Prestação de Contas dos recursos 
recebidos, com a aplicação nos objetivos propostos na Deliberação nº. 107/2017 do CEDCA, bem 
como apresenta as justificativas dos motivos que ensejaram a aplicação dos recursos somente 
neste exercício de 2022.-Observa-se, pela documentação apresentada, que o repasse do CEDCA 
deu-se somente em outubro de 2019, sem tempo hábil de aplicação das verbas naquele exercício 
e, posteriormente, tivemos o período pandêmico que dificultou a execução do plano de trabalho 
nos anos de 2020 e 2021.-Pela Prestação de Contas emitida de SMFDS verifica-se que houve a 
aplicação dos recursos nos fins específicos, quais sejam: aquisição de veículo para Conselho Tu-
telar Norte e aquisição de equipamentos de informática (três computadores), sendo um para cada 
Conselho Tutelar.- Pelo exposto esta Comissão recomenda à Plenária deste CMDCA a aprovação 
da Prestação de Contas apresentada, com a devolução ao CEDCA dos recursos não utilizados (R$ 
7.043,29), conforme indicado pela SMFDS.-É o parecer. A plenária aprova o parecer. Em assuntos 
Gerais a presidente comenta que foi procurada por grupos de pessoas preocupadas com a ques-
tão da inclusão nas escolas particulares, estadual e municipal solicitando a ajuda do Conselho para 
discutir junto a esta categoria a questão levantada. Após diversas considerações e relatos de 
Conselheiros que atuam em entidades de atendimento a criança e adolescente com deficiência, foi 
sugerido  e aprovada a criação de uma Comissão Multisetorial de Estudos, Pesquisa e Propositu-
ras na  política de Garantia de Direitos da Educação Especial Inclusiva.A secretaria apresenta os 
seguintes documentos: encaminhado por e-mail pelo Conselho Tutelar Oeste a escala de plantão 
e planilha de atendimento do mês de outubro, deliberado por encaminhar a CEVES e Comissão de 
Monitoramento dos Conselhos Tutelares; encaminhado por e-mail pelo Conselho Tutelar Oeste a 
escala de plantão e planilha de atendimento do mês de setembro, deliberado por encaminhar a 
CEVES e Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares encaminhado por e-mail pelo 
Conselho Tutelar Norte a escala de plantão e planilha de atendimento do mês de novembro, deli-
berado por encaminhar a CEVES e Comissão de Monitoramento dos Conselhos Tutelares; enca-
minhado por e-mail   relatório de uso do SIPIA no período 13/06 a 30/11/2022 pelos Conselheiros 
Tutelares  Norte, Leste e Oeste, deliberado por encaminhar a CEVES e Comissão de Monitora-
mento dos Conselhos Tutelares; o programa Adolescente Aprendiz encaminhou para análise e 
parecer do CMDCA o Projeto Desspertar,deliberado por encaminhar à Comissão de Registro para 
análise  parecer; o Instituto Educacional Duque de Caxias encaminhou o Projeto “ Banda Musical: 
a música e a cultura como ferramenta de desenvolvimento de competências e habilidades para 
inclusão no mundo do trabalho para adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco pessoal 
e social” deliberado por encaminhar à Comissão de Registro para análise  parecer e após para a 
Comissão de Finanças e Jurídica para parece; apresentada a Lei Municipal nº 14.436/2022 que 
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dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação compulsória de qualquer ocorrência ou ameaça 
potencialmente lesiva à integridade física e mental de crianças e /ou adolescentes, por parte de 
instituições de ensino públicas e privadas com sede no município de Ponta Grossa. Nada mais a 
tratar, eu Cristiane Aparecida Maier, secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai assinada 
por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 07 de dezembro de 2022.
Alexandre Borsato _________________________________________________________
RG 7.828.142-1                                 CPF 042.171.719-00
Armando Madalosso Vieira ___________________________________________________
RG   611.748                                      CPF 039.123.969-49
Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________
RG 9.443.176-0                                  CPF 006.194.239-19
Daniela Aparecida Nascimento ____________________________________________
RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37  
Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________
RG 1083002-8                                      CPF 306.247.389-49
Gisele Aparecida França ___________________________________________________
RG 8.049.702-4                                    CPF 033.074.809-28
Karina Teresinha Muehlbauer _________________________________________________
RG 4.174.339-3                                    CPF 039.183.429-05
Leni Aparecida Viana da Rocha _________________________________________________
RG 1903712-6                                      CPF 319.665.009-04
Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________
RG 483546-7                                          CPF 472.935.439-72
Luciana Gasparelo ______________________________________________________
RG    90940775                                      CPF053.384.999-32 
Nilcelene da Glória dos Santos _____________________________________________ 
RG 4902132-1                                        CPF 883.217.549-53
Manon Callaça ___________________________________________________________
RG   85012797                                       CPF 066.254.869-81
Monica Mongruel _______________________________________________________
RG 3.471.349-9                                      CPF 787.741.959-72
Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________
RG 3.285.168                                         CPF 441.369.519-49
Rose Cordeiro Bortolini __________________________________________________
RG 1926030-5                                        CPF   443.116.999-72
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

ATA nº 023/2022
Aos quatorze dias de  dezembro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e 
trinta horas, deu-se início à reunião extraordinária, com a presença dos Conselheiros: Francisco 
Kapfenberger Filho- representante do Gabinete da Prefeita, Alexandre Borsato- representante da 
Procuradoria Geral do Município, Leni Aparecida  Paulo Viana da Rocha-representante da Secre-
taria Municipal de Educação, Monica Mongruel- representante da Fundação Municipal de Assis-
tência Social;, Karina Teresinha Muehldauer- representante da Fundação Municipal de Assistência 
Social, Luciana Gasparelo- representante da Fundação Municipal de Saúde, Manon Calaça- re-
presentante da Fundação Municipal de Saúde; Ligia Cristina de Souza e França - representante da 
Secretaria Municipal de Esportes, Gisele Aparecida França- representante da Secretaria Municipal 
de Cultura, Nilcelene da Glória Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda; Daniela 
Aparecida Nascimento-representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e 
do adolescente, Paulo Henrique Camargo Viveiros- representante de Categorias Profissionais de 
atuação na área da criança e do adolescente, Maria de Fátima Rodrigues Pacheco- representante 
de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente; Regina Rosa Pedro-
so Rosa-representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescen-
te,- Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de atendimento de Fortalecimento 
de Vínculo, Cristiane Aparecida Maier-representante de profissionais que atuam em Instituições 
e  Rose Cordeiro Bortolini- Assistente Social do CMDCA. A Presidente Monica Mongruel dá as 
boas-vindas aos presentes e informa que esta reunião tem pauta única: referendar o Parecer da 
Comissão Jurídica e Financeira e passa a palavra para o Coordenador da mesma. O Conselheiro 
Armando inicia dizendo que a Comissão analisou os documentos encaminhados pela FASPG/
Departamento de Proteção Social Básica referente a Deliberação 62/2016 do CEDCA para desen-
volver atividades no Serviço de Fortalecimento de Vínculos desenvolvidas pelo Departamento de 
Proteção Social Básica. Diz que buscaram várias informações para entender e embasar o parecer 
da Comissão. O Conselheiro fez um resumo do processo aos presentes, que questionam várias 
situações apontadas, as quais foram esclarecidas pelos membros da Comissão. Informa ainda, 
que o prazo para que a FASPG preste contas ao Estado é até dia 15 de dezembro, não havendo 
tempo hábil para apresentação do parecer em reunião ordinária e expedição de Resolução, sendo 
assim a Comissão optou por expedir o Parecer, para que o município não perdesse o prazo. CO-
MISSÃO ESPECIAL PERMANENTE JURÍDICA E FINANCEIRA REF.: SEI nº. 95149/2022 Objeto: 
Prestação de Contas pela FASPG referente recursos recebidos do FIA através da Deliberação nº. 
62/2016-CEDCA, no valor de R$ 147.257,50. O Plano de Ação apresentado pela FASPG teve por 
objeto a execução dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV, para crian-
ças e adolescentes, desenvolvidos pelos CRAS do município. O Plano previa a aquisição de bens/
aparelhos voltados a equipar os CRAS para a execução do SCFV e, também, à instalação de um 
estúdio de som em dos CRAS, que foi direcionado ao Jardim Paraiso. Os relatórios postados no 
SIFF (Sistema de Gerenciamento do Governo do Paraná) pela FASPG apontam que os objetivos 
propostos foram alcançados, comprovando-se as aquisições dos bens/equipamentos através das 
Notas Fiscais apresentadas. Os recursos liberados, no valor de R$ 147.257,50, ficaram aplicados 
em contas remuneradas até a sua utilização, permitindo que o somatório dos bens adquiridos 
atingisse o valor de R$ 154.433,14, restando ainda o valor de R$ 689,46, o qual deverá ser res-
tituído ao CEDCA pela FASPG conforme indicado pelo relatório da Fundação. Pelo exposto esta 
Comissão manifesta-se favoravelmente à aprovação da Prestação de Contas ora apresentada. É 
o parecer. A Plenária após entendera proposta da Comissão, aprova o Parecer apresentado. Nada 
mais a tratar, eu Cristiane Aparecida Maier, secretária da Diretoria, lavro a presente ata que vai 
assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 14 de dezembro de 2022.
Alexandre Borsato _________________________________________________________
RG 7.828.142-1                                 CPF 042.171.719-00
Armando Madalosso Vieira ___________________________________________________
RG   611.748                                      CPF 039.123.969-49
Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________
RG 9.443.176-0                                  CPF 006.194.239-19
Daniela Aparecida Nascimento ____________________________________________
RG    10.156.889-0                              CPF 067.719.429-37  
Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________
RG 1083002-8                                     CPF 306.247.389-49
Gisele Aparecida França ___________________________________________________
RG 8.049.702-4                                    CPF 033.074.809-28
Karina Teresinha Muehlbauer _________________________________________________
RG 4.174.339-3                                    CPF 039.183.429-05
Leni Aparecida Viana da Rocha _________________________________________________
RG 1903712-6                                      CPF 319.665.009-04
Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________
RG 483546-7                                        CPF 472.935.439-72
Luciana Gasparelo ______________________________________________________

RG    90940775                                  CPF053.384.999-32 
Nilcelene da Glória dos Santos _____________________________________________ 
RG 4902132-1                                    CPF 883.217.549-53
Manon Callaça ___________________________________________________________
RG   85012797                                   CPF 066.254.869-81
Monica Mongruel _______________________________________________________
RG 3.471.349-9                                  CPF 787.741.959-72
Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________
RG 3.285.168                                     CPF 441.369.519-49
Rose Cordeiro Bortolini __________________________________________________
RG 1926030-5                                    CPF   443.116.999-72
______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PONTA GROSSA

ATA nº 024/2022
Aos vinte e um dias de  dezembro de dois mil e vinte e dois na sala de reuniões do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sito a Rua Coronel Dulcídio 395, ás oito e 
trinta horas, deu-se início à reunião extraordinária, com a presença dos Conselheiros: Francisco 
Kapfenberger Filho- representante do Gabinete da Prefeita, Alexandre Borsato- representante da 
Procuradoria Geral do Município, Leni Aparecida  Paulo Viana da Rocha-representante da Secre-
taria Municipal de Educação, Monica Mongruel- representante da Fundação Municipal de Assistên-
cia Social, Ligia Cristina de Souza e França - representante da Secretaria Municipal de Esportes, 
Gisele Aparecida França- representante da Secretaria Municipal de Cultura, Nilcelene da Glória 
Santos- representante da Secretaria Municipal da Fazenda; José Ezequiel de Andrade-- repre-
sentante da Secretaria Municipal da Fazenda, Paulo Henrique Camargo Viveiros- representante 
de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e do adolescente, Maria de Fátima 
Rodrigues Pacheco- representante de Categorias Profissionais de atuação na área da criança e 
do adolescente; Regina Rosa Pedroso Rosa-representante de Categorias Profissionais de atuação 
na área da criança e do adolescente,- Armando Madalosso Vieira- representante das entidades de 
atendimento de Fortalecimento de Vínculo, Marcelo Bleme -   representante das entidades de aten-
dimento de Fortalecimento de Vínculo, Cristiane Aparecida Maier-representante de profissionais 
que atuam em Instituições, Fabiane Tomachewski- representante das Entidades de atendimento  à 
pessoa com deficiência e  Rose Cordeiro Bortolini- Assistente Social do CMDCA. Presentes nes-
ta reunião a Conselheira Tutelar Rosélia de Lourdes Ribeiro do Conselho Tutelar Norte, Josiane 
Vezine Brabicoski do Conselho Tutelar Oeste e Margarida Messias de Carvalhos representante 
da GERAR.A Presidente Monica Mongruel dá as boas-vindas aos presentes e diz que hoje é dia 
de confraternização entre os Conselheiros e que a Conselheira Cristiane e a Assistente Social 
Rose, prepararam umas dinâmicas para descontrair e celebrar todas as conquistas em 2022 pela 
grande equipe que é o CMDCA.A Conselheira Cristiane e  Rose passam a explicar como será feita 
a primeira dinâmica ,a qual passa a ser executada. A Conselheira após o termino, diz que esta 
dinâmica vem valorizar cada um de nós, a autoestima, que cada um é único e parte do Todo. Para a 
segunda dinâmica, os Conselheiros receberam material para a sua realização, fale de uma virtude 
de cada um dos presentes. A dinâmica trouxe a reflexão de como o outro enxerga você, trazendo 
alegria, satisfação. Para encerrar foi realizada uma meditação guiada, que ao final todos estavam 
num estado de leveza. Para o encerramento a Presidente faz uma oração e agradecimento aos 
Conselheiros pelo trabalho durante este ano e que teremos muito a fazer no novo ano e conta 
com a colaboração de todos. Antes do encerramento o Conselheiro Armando diz que a Comissão 
Jurídica e de Finanças tem um parecer a ser apresentado a Plenária, a respeito do projeto “Banda 
musical: a música e a cultura como ferramenta de desenvolvimento de competências e habilida-
des para inclusão no mundo do trabalho para adolescente em situação de vulnerabilidade e risco 
pessoal e social” no valor de R$ 253.062,04 (duzentos e cinquenta e três mil sessenta e dois reais 
e quatro centavos) encaminhado pelo Instituto Educacional Duque de Caxias, para captação de re-
curso de imposto de renda. Os presentes levantaram novas discussões, e após argumentações da 
Comissão e informado que tinham parecer da Procuradoria do município e apresentam o parecer 
da COMISSÃO JURÍDICA E FINANCEIRA-1. ANÁLISE PROJETO IEDC:-OBJETIVO: Analisar o 
projeto apresentado pela Instituição para inclusão no Banco de Projetos para doações de Imposto 
de Renda. PROJETO: “Banda Musical: a música e a cultura como ferramenta de desenvolvimento 
de competências e habilidades para inclusão no mundo do trabalho para adolescentes em situação 
de vulnerabilidade e risco pessoal e social.” 1.1 Breve relato do trâmite processual
Trata-se de projeto protocolado em 08/12/2022 pela Instituto Educacional Duque de Caxias no 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em 12/12/2022 a Comissão de 
Registro encaminhou para a Comissão Jurídica e Financeira em virtude da natureza da matéria 
para parecer. - A especificidade da análise processual refere-se ao prazo para incremento do valor 
já depositado em doações dirigidas no FIA municipal para a Instituição, pois há uma empresa 
interessada em realizar a doação direcionada, desde que o Projeto já tenha sido aprovado. - Prazo 
para depósito no FUNDO 28/12/2022.
RECURSOS FIA MUNICIPAL
Doações dirigidas já no Fundo R$ 180.000,00
Doação a ser realizada até 28/12/22 R$ 22.000,00
Doações em negociação Em torno de R$ 100.000,00
TOTAL Aproximadamente R$ 302.000,00
1.2 Do Projeto apresentado-1.2.1 Capacidade de atendimento-180 crianças e adolescentes
1.2.2 Descrição do projeto-A justificativa do projeto apresentado introduz a proposta quanto às 
aquisições através de projetos musicais como agente socializador, fortalecimento de vínculos ba-
seado na amizade, reconhecimento da cooperação e disciplina, atuando como instrumento de 
transformação individual e social. Além disso, inova sua proposta a partir de dados decorrentes de 
pesquisa com os atuais atendidos no SCFV quanto às múltiplas inteligências, sendo a inteligência 
musical destacada entre os participantes. Realizou-se ainda pesquisa com os pais dos partici-
pantes do atual projeto musical onde destacam-se: aquisições de concentração e entusiasmo e 
participação no projeto, projetos futuros na área da música, disciplina, dentre outros. O projeto 
prevê a aquisição de: instrumentos musicais, contratação de 02 profissionais para ministração 
das aulas, e 06 bolsas auxílio de R$ 500,00 para participantes do projeto. Valor total previsto: 
R$ 253.062,04-1.3 Parecer quanto à inclusão no banco de projetos para doações de Imposto de 
Renda- Em análise ao projeto, e considerando a legislação de referência, a Comissão Jurídica 
e Financeira emite parecer FAVORÁVEL à inclusão no Banco de Projetos, mas ressalta que a 
integralidade da execução do proposto necessita de consulta ao Jurídico quanto ao repasse para 
Bolsas Auxílio, em caso negativo, deverá ser reajustado o valor para a execução. A Plenária aprova 
o Parecer apresentado. Nada mais a tratar, eu Cristiane Aparecida Maier, secretária da Diretoria, 
lavro a presente ata que vai assinada por mim e por quem com ela concordar. Ponta Grossa/PR, 
22 de dezembro de 2022.
Alexandre Borsato _________________________________________________________
RG 7.828.142-1                         CPF 042.171.719-00
Armando Madalosso Vieira ___________________________________________________
RG   611.748                              CPF 039.123.969-49
Cristiane Aparecida Maier _________________________________________________
RG 9.443.176-0                          CPF 006.194.239-19
Fabiane Tomachewski ____________________________________________________
RG 7363277-3                            CPF 021.996.489-07
Francisco Kapfenberger   Filho ______________________________________________
RG 1083002-8                             CPF 306.247.389-49
Gisele Aparecida França ___________________________________________________
RG 8.049.702-4                           CPF 033.074.809-28
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José Ezequiel de Andrade _________________________________________________
RG: 3.111920-0                             CPF 372.367.419-49
Leni Aparecida Viana da Rocha _________________________________________________
RG 1903712-6                                CPF 319.665.009-04
Ligia Cristina de Souza e França ______________________________________________
RG 483546-7                                   CPF 472.935.439-72
Nilcelene da Glória dos Santos _____________________________________________ 
RG 4902132-1                                  CPF 883.217.549-53
Maria de Fátima Pacheco Rodrigues ______________________________________
RG 835.815-0                                     CPF 685.793.449-15
Marcelo Oliveira Bleme __________________________________________________
RG 16539214                                     CPF 100.577.846-98
Monica Mongruel _______________________________________________________
RG 3.471.349-9                                   CPF 787.741.959-72
Paulo Henrique Camargo Viveiros _____________________________________________
RG 3.285.168                                      CPF 441.369.519-49
Regina Rosa Pedroso Rosa _________________________________________________
RG 4291507-6                   CPF 804.358.209-44
Rose Cordeiro Bortolini __________________________________________________
RG 1926030-5                                      CPF   443.116.999-72

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

DÉCIMO SEXTO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº083/2019 – PREGÃO 114/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: COMÉRCIO DE GASES INDUSTRIAIS ORIZZI DE OLIVEIRA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 24/01/2023 a 24/01/2024, convali-
dando a data de 24/01/2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes em reduzir a meta física, em 28,61% - R$ 240.719,61 
(duzentos e quarenta mil setecentos e dezenove reais sessenta e um centavos) valores referentes 
a UPA Santana e Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi 
CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 (doze) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 600.792,21 
(seiscentos mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos). 
CLÁUSULA QUARTA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula terceira, a composição do 
novo valor do contrato é R$ 2.163.693,16 (dois milhões, cento e sessenta e três mil, seiscentos e 
noventa e três reais e dezesseis centavos). 
Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação orça-
mentária n° 24.001.10.1220235.2272/33.90.30.04.00;.24.001.10.3010055.2273/ 33.90.30.04.00; 
24.001.10.3020051.2277/ 33.90.30.04.00; 24.001.10.3020061.2282/ 33.90.30.04.00; 
24.001.10.3020061.2307/ 33.90.30.04.00 
CLÁUSULA QUINTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato ori-
ginário.
______________________________________________________________________________

NONO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Nº 043/2019 – PREGÃO 059/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: SED AUTOMAÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em reduzir a meta física em R$ 22.366,60 (vinte e dois 
mil trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos), em razão da supressão da Manutenção 
preventiva e corretiva, incluindo peças, insumos e materiais de consumo no grupo gerador de 
energia instalado na PAC SANTANA -Ponta Grossa PR, EM 19/09/2022 
CLÁUSULA SEGUNDA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato 
originário.
______________________________________________________________________________

NONO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Nº 009/2019 – PREGÃO 330/2018

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: MÁRCIO JOSÉ DELABERNARDA – COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE 
                           PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 06 (seis) meses, de 26/02/2022 à 26/08/2023. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 06 (seis) meses, fica acres-
cido ao valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$56.275,00 (cin-
quenta e seis mil, duzentos e setenta e cinco reais). 
CLÁUSULA TERCEIRA: Face o acréscimo do valor constante da cláusula segunda, a composição 
do novo valor do contrato é R$ 506.475,00 (quinhentos e seis mil, quatrocentos e setenta e cinco 
reais). Parágrafo único: As despesas decorrentes do presente aditivo correrão à conta da dotação 
orçamentária n° 24.001.10.3010055.2273/33.90.39.17.00. 
CLÁUSULA QUARTA: Os equipamentos localizados no Hospital Municipal, conforme consta no 
contrato, foram realocados e instalados no Centro de Especialidades Odontológicas. 
CLÁUSULA QUINTA: Mantidas que são todas as demais cláusulas e condições do contrato ori-
ginário.
______________________________________________________________________________

QUINTO APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO AO QUARTO ADITIVO 
DO CONTRATO Nº 018/2022 – PREGÃO 06/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: TREVISA SOLUÇÕES PARA TRANSPORTE LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica retificado a cláusula primeira do quarto aditivo, no que se refere ao 
prazo, com a seguinte redação:
 ONDE SE LÊ:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 90 (noventa) dias, de 13/04/2023 a 13/04/2024.
 LEIA-SE:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido na cláusula 
sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) meses, de 13/04/2023 a 13/04/2024.
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do aditivo, permane-
cendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO JUNTO AO CONTRATO 
Nº 013/2022 – PREGÃO 08/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PONTA GROSSA 
CONTRATADA: RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente instrumento tem como objetivo a modificação unilateral do Contrato n° 013/2022, de-
vidamente registrado e publicado, oriundo da Licitação pregão nº 008/2022, visando alteração de 
dotação, por parte da administração, nos termos do protocolado municipal SEI n° 011360/2023.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO 
Fica alterada a cláusula Quarta do instrumento originá¬rio, 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 24.001.10.302.0061.2.361/3.3.90.30”
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas do Contrato, perma-
necendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este instrumento.
______________________________________________________________________________

 
Composição do Conselho Municipal de Saúde 2020 – 2023.  

 
Segmento Gestor 

 
I - Fundação Municipal de Saúde – Ponta Grossa 
Titular: Renata Moraes 
Suplente: Liz Elaine Sowek 
 
II – Fundação Municipal de Saúde – Ponta Grossa 
Titular: Priscila Degraf 
Suplente: Maria Aparecida da Costa Silva 
 
III-3ª Regional de Saúde/SESA – Ponta Grossa 
Titular: Robson Xavier da Silva 
Suplente: Castorina Lopes Miranda 
 

Segmento Prestador 
 
I - Sindicato dos Hospitais e Estabelecimento de Serviços de Saúde 
Titular: Charles Renan Pinto Aurélio   
Suplente: Simone Schenfeld Monçalves 
 
 II - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais  
Titular: Inês Chuy Lopes 
Suplente:  
 
III - Universidade Estadual de Ponta Grossa (titular) e Grupo Renascer (suplente) 
Titular: Fabiana Bucholdz Teixeira Alves 
Suplente: Debora Lee Comassetto Machado 
 
   

Segmento do trabalhador 
 

I – Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN) 
Titular: Luiz Eduardo Pleis 
Suplente: Alessandra Partica de Aguiar 
 
II - Núcleo Regional de Serviço Social Ponta Grossa e Região  
Titular: Regina Rosa Pedrozo Rosa 
Suplente: Vinicius Iran Barboza  
 
Conselho Regional de Odontologia do Paraná (CRO/PR) 
Titular: Mayara Vitorino Gevert 
Suplente: Vera Lúcia Leal Wosgerau  
 
 Conselho Regional de Farmácia do estado do Paraná 
Titular: José dos Passos Neto 
Suplente: Josyel Olszewski  
 
VI - Conselho Regional Psicologia do Paraná (CRP) 
Titular: Vanessa Cristina Pacheco Bueno 
Suplente: Tatiana Emmanuele Martins Gadens Ferreira 
 
VI - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 8ª Região 
(CREFITO-8) (titular) e Conselho Regional de Nutrição da 8ª Região do Paraná 
(CRN) 
Titular: Louise Machuca 
Suplente: Aline Gomes Bonawits 
 
 

Segmento dos Usuários 
  
I – IUMAD – Instituto União de Mulheres em Ação e Desenvolvimento 
Titular: Adriane do Rocio Lopes 
Suplente: Lusinete do Rocio Anjos Dorigon 
 
II – Cooperativa Camponesa de Produção Agroecológica da Economia Solidária - 
Cooperas 
Titular: Cleverson Deocleciano de Toledo 
Suplente: Celio Rodrigues 
 
III- Central Única dos Trabalhadores do Paraná 
Titular: Luis Pereira dos Santos 
Suplente:  
 
IV- Instituto Cidade Viva de Ponta Grossa Paraná 
Titular: João Luiz dos Santos  
Suplente: Ismael de Freitas 
 
V- União Brasileira de Mulheres 
Titular: Isabela Sens Fadel Gobbo 
Suplente: Rosangela Rigoni 
 
VI – Movimento Popular de Saúde (MOPS) 
Titular: Sueli Terezinha Mensen 
Suplente: Wagner Lusiano de Lima Guimarães 
 
VII – Núcleo Sindical de Ponta Grossa (APP) 
Titular: Tercio Alves do Nascimento 
Suplente: Adriana Mara Souza da Silva 
 
VIII- Pastoral da Criança 
Titular: Ana Caetano Pinto 
Suplente: Monica Grollmann de Andrade Balsano  
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IX- Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de 
Material Elétrico 
Titular: Jefferson Leandro Gomes Palhão 
Suplente: Candido José Colesel 
 
X – Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e 
Acessórios 
Titular: Gizelle Aparecida Cheremeta 
Suplente: Juliana de Jesus Maciel 
 
XI- Sindicato dos Trabalhadores no Comércio de Ponta Grossa 
Titular: José Timóteo Vasconcellos Sobrinho 
Suplente: José Vanilson Cordeiro 
 
XII- Seção Sindical dos Docentes da Universidade Estadual de Ponta Grossa 
Titular: Sergio Luiz Gadini 
Suplente:  

______________________________________________________________________________
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02 de março de 2023 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JULIANE DOROSXI STEFANCZAK, Presidente da Fundação Municipal de Saúde, em 02/03/2023, às 
13:42, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018. 

 
 

 

 
A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 3056500 e o código 
CRC 50E20B25. 
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PARECER - PGM/PGM/PLC 
 

Parecer nº 249/2023 
SEI 10592/2023 

 

1. SÍNTESE FÁTICA 
Trata-se de pedido de mudança de CNPJ e empresa relativamente a contrato de 

publicidade de legal da Fundação Municipal de Saúde. 
A FMS firmou o contrato 036/2020 com a empresa Editora e Gráfica Paraná Press, oriunda 

do Pregão 035/2020, para as publicações dos atos das licitações em diário de grande circulação estadual. Tal 
contrato foi aditivado, estando vigente até 03.06.2023. 

Contudo, a empresa encontra-se com irregularidades na documentação fiscal, de modo que 
veio a solicitar a troca do seu de CNPJ e razão social, passando de CNPJ 77.338.424/0001-95 Editora e 
Gráfica Paraná Press S/A, para CNPJ: 04.168.559/0001-86 Web Portal Paraná Ltda. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
Pelos documentos e informações acostados aos autos até esse momento tem-se que a 

empresa não justifica os motivos para a troca de CNPJ, tampouco demonstra se há uma relação entre matriz-
filial, isto porque a jurisprudência admite uma certa flexibilidade quando essas situações ocorrem. 

Com isso, o pedido da empresa não merece prosperar, já que aparenta, salvo melhor juízo, 
burlar o cumprimento da exigência constitucional de que as contratadas pelo Poder Público estejam em 
situação regular junto ao fisco. A mudança, como se apresenta, tem forte repercussão na seara tributária, 

Os contratos administrativos preveem cláusulas específicas sobre as obrigações da 
contratada, e verifica-se na cláusula 8º item 3 ‘f’ que apresentar as certidões fiscais é uma dessas obrigações, 
sujeita a rescisão contratual, nos termos da cláusula 11ª. 

Inclusive essa foi a orientação jurídica no SEI 103334/2022: 
 

No presente caso, caberá a abertura de Processo Administrativo com a finalidade 
de apuração da irregularidade e rescisão culposa do contrato, caso não haja a 
regularização fiscal da requerida. 

 
 

Além disso, a cláusula 9º do contrato veda qualquer subcontratação ou cessão do contrato, 
de modo que explícita a impossibilidade de alteração contratual. 

Outrossim, orienta-se que a FMS abstenha-se de efetuar pagamentos de notas fiscais 
emitidas por estabelecimento de CNPJ diferente daquele constante do contrato, sob pena de caracterizar 
subcontratação, não admitida no contrato. 

Igualmente, deve ater-se que o Parecer Referencial mencionado aplica-se uma vez. Ou 
seja, após notificada a empresa e esta não regularizar a situação, deve ser aberto procedimento administrativo 
de rescisão contratual. Eventual necessidade de contratação do objeto, poderá justificar uma dispensa 
emergencial, pelo que foi relatado. 
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3. CONCLUSÃO 
Diante do exposto, a compreensão aqui exposta pela Procuradoria de Licitações e 

Contratos é pela impossibilidade de alteração do CNPJ, que viola a cláusula 9º do contrato. No mais, reitera-
se a cota 2997941 do SEI 103334/2022. 

Documento assinado eletronicamente por DANIELE CRISTINA BAHNIUK MENDES, 
Advogada, em 27/02/2023, às 15:05, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 
14.369 de 03/05/2018. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar 
informando o código verificador 3043351 e o código CRC 5701516C. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

ATO Nº 053/2023

 O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA e o PRIMEIRO 
SECRETÁRIO, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

 Considerando os termos do Oficio nº 551/2023-GP, da Senhora Prefeita Municipal, 
ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT;

 Considerando, o disposto no § 2°, do art. 36, da Lei Orgânica do Município c.c. o art. 
21, do Regimento Interno;

RESOLVE

Art.1º- Conceder, ao Vereador EDELMAR JOSÉ PIMENTEL, CPF nº 048.297.799/00, licença da 
Vereança para o exercer o cargo de Secretário Municipal de Esportes a partir do dia 1º do 
mês de março de 2023.

Art.2º- Para efeito de remuneração, o licenciado optou pelo recebimento do subsídio de Secretário 
Municipal.

Ponta Grossa, em 28 de fevereiro de 2023.

                Vereador FILIPE DE OLIVEIRA CHOCIAI  Vereador Pastor EZEQUIEL BUENO

                           Presidente da Câmara Municipal  Primeiro Secretário
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