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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CCMPG 

 

LOCAL E HORA: Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às 15:00 

horas, na Sala do Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda do Município de Ponta Grossa, 

1º andar do prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. 

 

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Elaine Cristina Moreira Schnaider, Marcelo de Souza, Ubiratan 

Rodrigues de Cristo Junior, Hélio Chociai, Rubens Gomes, Juliano Kobellache e Peter Emanuel 

Pinto. Ausente o membro titular Leandro Bastos Antunes, por motivo de férias. 

 

MESA: Claudio Grokoviski, Presidente; e Bianca Tramontim, Secretária Geral. 

 

ORDEM DO DIA: Discussão do Regimento Interno do Conselho de Contribuintes do Município de 

Ponta Grossa. 

 

DELIBERAÇÕES: 

1. O membro Marcelo ressaltou a necessidade de correção do art. 56 do Regimento, que trata da 

intimação, pois o texto original dispõe que as intimações ocorrerão por meio de Diário Oficial ou via 

postal/pessoal. Restou estabelecido que a intimação deverá ser pessoalmente (na repartição ou 

fora dela) ou via postal (com aviso de recebimento) e via edital no Diário Oficial somente quando 

frustradas as demais vias. O parágrafo único poderá ser excluído. Da mesma forma, deverá ocorrer 

a exclusão do art. 58, que prevê a possibilidade de intimação eletrônica. 

 

2. Com relação ao art. 39, o valor de reexame necessário deverá ser de acordo com a legislação de 

cada tributo. Assim, processos cujo valor seja menor que R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) para 

ISS e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os demais tributos, não serão encaminhados ao Conselho 

de Contribuintes. 

 

3. O membro Rubens destacou que o art. 30, § 2º dispõe acerca do Vice-Presidente, devendo a 

menção ser alterada para “Secretário Geral”. 

 

4. O membro Ubiratan mencionou acerca do art. 11. Quando do desligamento de algum membro, 

ao invés de ocorrer a redistribuição, os processos serão encaminhados ao suplente. Não havendo 

suplência, será realizada a redistribuição. 
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5. O membro Peter ressaltou a necessidade de readequação da redação do art. 27 do Regimento, 

a fim de não conflitar com o art. 16 da Lei 13.105/2018.  

 

6. O membro Ubiratan questionou a possibilidade de, após o prazo de 30 (trinta) dias para recurso, 

o contribuinte acrescentar documentos à defesa, mencionando, para tanto, o art. 50. Restou 

acordado entre os membros que toda a documentação deverá ser juntada no prazo de 30 (trinta) 

dias para o protocolo do recurso, sem possibilidade de aditamento. 

 

7. O membro Marcelo destacou a necessidade de criação de um banco de dados para consulta dos 

acórdãos referentes às decisões do Conselho. O Presidente mencionou que no Portal da Prefeitura 

poderá ser disponibilizada a consulta do acervo das decisões. 

 

ENCERRAMENTO: Em nada mais havendo por deliberar, o Senhor Presidente deu por encerrados 

os trabalhos da Primeira Reunião Ordinária do Conselho de Contribuintes do Município de Ponta 

Grossa, a qual segue assinada por mim, Bianca Tramontim, Secretária Geral que a lavrei, por 

Claudio Grokoviski, Presidente do Conselho de Contribuintes do Município de Ponta Grossa, bem 

como pelos demais membros e representantes presentes. 
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