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ATOS DA  ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ATOS DO PODER EXECUTIVO

0404040404

LE IS
L   E   I    Nº    11.193, de 30/11/2012

Autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 143.060,00, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, decretou, na Sessão Ordinária realizada no dia 28 de

novembro de 2012, a partir do Projeto de Lei nº 336/2012, de autoria do Poder Executivo, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte

L   E   I
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 143.060,00

(cento e quarenta e três mil e sessenta reais), assim discriminado:
1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824300456.167 – Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade/Crack e Outras Drogas
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 33887 R$ 143.060,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte
dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964:

1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824300456.167 – Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade/Crack e Outras Drogas
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 33887 – Cr 5900 R$ 143.060,00

Art. 3º. Ficam incluídas as seguintes metas para  o Exercício Financeiro  de  2012, no Anexo I, da  Lei nº  10.645, de 28/
07/2011 – LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias  e na Lei nº 10.100 de 16/12/2009 – PPA – Plano Plurianual.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNÇÃO 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
SUBFUNÇÃO 243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE  
PROGRAMA 0045 – SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 

PROJ./ATIV. AÇÃO PRODUTO META FÍSICA TOTAL (R$) 
 

6.167 
 

Manutenção do Programa Piso 
Fixo de Media 

Complexidade/Crack e Outras 
Drogas 

 
Programa 
Mantido 

 
01 

 
143.060,00 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 30 de novembro de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

DECRETOS
D E C R E T O  N°  6. 4 99, de 30/11/2012

Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 143.060,00
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando das atribuições legais, nos termos da Lei n.º

11.193 de 30/11/2012,
D E C R E T A

 Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município um crédito adicional suplementar no valor de R$ 143.060,00 (cento
e quarenta e três mil e sessenta reais), assim discriminado:

1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824300456.167 – Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade/Crack e Outras Drogas
3390.39.00.0000 – Out. Serv. Terc. – P. Jurídica – Rec. 33887 R$ 143.060,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, será cancelada em igual importância, a seguinte
dotação do orçamento vigente, de conformidade com o disposto no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei nº 4.320, de 17 de março
de 1964:

1200 – Secretaria Municipal de Assistência Social
1205 – Fundo Municipal de Assistência Social
0824300456.167 – Manutenção do Programa Piso Fixo de Media Complexidade/Crack e Outras Drogas
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P. Civil – Rec. 33887 – Cr 5900 R$ 143.060,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 30 de novembro de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O  N°  6. 4 9 0, de 28/11/2012
Abre um crédito adicional suplementar no valor de R$ 917.241,01.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por

lei, e tendo em vista o disposto no art. 43, parágrafo primeiro inciso I da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, art. 5º
da Lei Municipal nº 10.802 de 12 de dezembro de 2011,

D E C R E T A
Art. 1º. Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal nº 10.802 de 12 de dezembro de 2011,

um crédito adicional suplementar no valor de R$ 917.241,01 (novecentos e dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e um
centavo), assim discriminado:

0700 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
0701 – Departamento Administrativo
0412200102.049 – Manutenção das Atividades da Secret. Munic. de Obras e Serviços Públicos – SMOSP
3190.11.00.0000 – Venc. e Vant. Fixas – P Civil–Rec. 03515–Cr 6607 R$ 735.241,01
3190.16.00.0000 – Out. Desp. Var. – P. Civil – Rec. 03515 – Cr 6608 R$ 182.000,00

Art. 2º. Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, em conformidade com o disposto no art. 43,
parágrafo primeiro, inciso I da Lei nº. 4.320 de 17 de março de 1964 será utilizado:

• Superávit Financeiro na Fonte de Recurso 03515 no Valor de R$      917.241,01
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 28/11/2012.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 28 de novembro de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos

D E C R E T O    N°.  6. 4 9 8, de 30/11/2012
Regulamenta o processo de remoção dos Profissionais do Quadro Próprio do Magistério da Rede Municipal de Ensino,

conforme especifica.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o

previsto nos artigos 76 e 77, da Lei nº 10.375, de 28/09/2010, no artigo 71, inciso IX, da Lei Orgânica do Município e na Lei 4284/
89 e considerando, ainda, a necessidade de estabelecer critérios para a remoção dos Profissionais lotados na Secretaria Municipal
de Educação, e tendo em vista o contido no protocolado n° 3320259/2012,

D E C R E T A
Art. 1º. Será realizado o Processo de Remoção para os Profissionais do Quadro Próprio do Magistério que desejarem alterar

seu local de trabalho, nas seguintes datas, horários e locais:
   I. Remoção para Professores de Ensino Fundamental - 08/12/2012 às 08h30min  - Centro de Cultura;
   II. Remoção para Assistentes de Educação Infantil - 10/12/2012 às 08h30min - Sala de Reuniões - SME;
   III. Remoção para Escriturários - 10/12/2012 às 14h30min  - Sala de Reuniões - SME;
   IV. Remoção para Professores de Educação Infantil - 10/12/2012 às 19h30min  - Sala de Reuniões - SME;
   V. Remoção para Professores de Educação Física - 11/12/2012 às 08h30min - Sala de Reuniões - SME;
   VI. Remoção para Serventes Escolares ou Zeladores - 11/12/2012 às 18h30min - Sala de Reuniões - SME;
Art. 2º. A remoção do profissional do magistério de uma unidade educacional para outra, no interesse do serviço, a pedido

ou por permuta, atenderá prioritariamente aos interesses do ensino e da educação municipal e observará o princípio da equidade.
Parágrafo único. A remoção somente poderá ser feita para a unidade escolar onde houver vaga, conforme edital próprio
Art. 3º. Para a distribuição de turmas nos estabelecimentos de ensino da rede municipal será considerada a vaga disponível

na respectiva unidade educacional, gerada para o ano letivo,  de acordo com o número de turmas previsto na Instrução Normativa
nº 002/2012.

Art. 4º. A remoção será realizada quando devidamente requerida pelo interessado e somente se efetivará de acordo com
o processo de escolha pública, conforme edital próprio.

Art. 5º. As inscrições para o Processo de Remoção deverão ser realizadas pelo site www.pontagrossa.pr.gov.br/ , conforme
as instruções:

   I. Clicar em inscrições on line;
   II. Digitar o CPF da pessoa interessada;
   III. Selecionar o emprego: Professor de Ensino Fundamental, Professor de Educação Física, Professor de Educação

Infantil, Assistente de Educação Infantil, Servente Escolar ou Zelador, Escriturário;
   IV. Preencher todos os campos abertos;
   V. Clicar em GRAVAR;
   VI. Imprimir a ficha de remoção.
Art. 6º. As inscrições ocorrerão das 18:00 horas do dia 28 de novembro de 2012 até às 17:00 horas do dia 05 de dezembro

de 2012.
Art. 7º. As informações prestadas na Ficha de Inscrição são de inteira responsabilidade do candidato que assumirá, ao enviá-

la, as consequências de eventuais erros de preenchimento.
Art. 8º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS, em 30 de novembro de 2012.

PEDRO WOSGRAU FILHO
Prefeito Municipal

ZÉLIA MARIA LOPES MAROCHI ADELÂNGELA DE ARRUDA MOURA STEUDEL
Secretária Municipal de Educação Secretária Municipal de Administraçãoe Negócios Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S
AVISO DE EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna
público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Presencial nº 414/2012
Data: 13/12/12
Horário: 14:00 horas
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Valor máximo: R$ 4.353.280,00 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta reais).
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br /
www.bll.org.br

Adelângela de Arruda Moura Steudel
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 30 de Novembro de 2012.

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, torna

público a realização do seguinte procedimento licitatório:
Pregão, na Forma Eletrônica nº 429/2012

Data: 13/12/12
Horário: 08:00 horas
Objeto: CONTRATAÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E INFORMÁTICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE - SMS
Valor máximo: R$ 18.844,64 (dezoito mil oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos).
Dotação Orçamentária:
0802 10 122 235 2 276 449052330000
0802 10 122 235 2 276 449052120000
0802 10 122 235 2 276 449052420000
0802 10 122 235 2 276 449052350000
1205 8 244 47 2 144 449052420000
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto ao Departamento de Compras -

Divisão de Licitações da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, sito à Av. Visconde de Taunay, 950, no horário das 08:00h às
12:00h, das 13:00 às 17:00, ou ainda pelo fone/fax (042) 3222-6365 ou 3901-1500 ou ainda pelo Site: www.pg.pr.gov.br /
www.bll.org.br

Adelângela de Arruda Moura Steudel
Secretária Municipal de Administração e Negócios Jurídicos
Ponta Grossa, 26 de Novembro de 2012.



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO N°894 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 01, 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 201202

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA  nº398/2012
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios BASICOS para suprir as necessidades dos Centros Municipais de Educação

Infantil, para execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) de acordo com a resolução nº38 de 16/07/2009.
 VENCEDORA:LOGVEM COMERCIAL LTDA - ME
LOTE 01 – Valor R$1.879,00
LOTE 02 – Valor R$18.450,00
LOTE 03 – Valor R$53.770,00
LOTE 04 – Valor R$4.500,00
LOTE 05 -  Valor R$2.800,00
LOTE 07 – Valor R$1.990,00
LOTE 09 -  Valor R$2.200,00
LOTE 10 – Valor R$8.200,00
LOTE 12 – Valor R$2.300,00
LOTE 15 – Valor R$17.560,00
LOTE 16 – Valor R$1.000,00
VENCEDORA:INTEGRA COMERCIAL LTDA
LOTE 06 – Valor R$34.289,50
VENCEDORA:PONTAROLLO COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
LOTE 08 – Valor R$16.704,00
VENCEDORA:SUPERLIGHT ALIMENTOS LTDA
LOTE 11 – Valor R$5.870,00
LOTE 14 – Valor R$4.290,00
VENCEDORA:CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB
LOTE 13 -  Valor R$1.644,00
Pregoeira: Josiane Freitas Gonçalves
+Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
REGISTRO DE PREÇOS

Ata: 271
Pregão:  400     Proc:  911
Data do Pregão:   13/11/12     Validade da ATA: 01/12/2012  até     01/12/2013
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
838 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 229-2111
E-mail

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
1 20,00 CX FILME DE RX 13X18 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 35,0000
2 110,00 CX FILME DE RX 15X40 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 89,0000
3 400,00 CX FILME DE RX 18X24 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 63,0000
4 500,00 CX FILME DE RX 24X30 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 107,0000
5 500,00 CX FILME DE RX 30X40 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 179,0000
6 400,00 CX FILME DE RX 35X35 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 178,0000
7 500,00 CX FILME DE RX 35X43 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 228,0000
8 120,00 GL QUIMICO REVELADOR- GL 38LTS 170,0000
9 120,00 GL QUIMICO FIXADOR- GL 38 LTS 99,0000

Ata: 272
Pregão:  400     Proc:  911
Data do Pregão:13/11/12     Validade da ATA:   até
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
8030 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA (48) 3251-8810
E-mail

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
10 18,00 GL QUIMICO REVELADOR PARA FILME DE MAMOGRAFIA- GL 38 LT 220,7000
11 18,00 GL QUIMICO FIXADOR PARA FILME DE MAMOGRAFIA- GL 38 LTS 130,7100
12 220,00 CX FILME PARA MAMOGRAFIA 18X24- CX C/100 UNID 150,0000

Ata: 272 – 2° COLOCADO
Pregão:  400     Proc:  911
Data do Pregão:13/11/12     Validade da ATA:   até
Cod Nome do Fornecedor Telefone Fax
8030 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA (48) 3251-8810
E-mail

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
1 20,00 CX FILME DE RX 13X18 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 37,4300
3 400,00 CX FILME DE RX 18X24 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 69,0700
4 500,00 CX FILME DE RX 24X30 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 117,0000
5 500,00 CX FILME DE RX 30X40 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 194,9000
6 400,00 CX FILME DE RX 35X35 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 195,8600
7 500,00 CX FILME DE RX 35X43 PARA ECRAN VERDE - CX C/ 100UN 244,9800
8 120,00 GL QUIMICO REVELADOR- GL 38LTS 170,8900
9 120,00 GL QUIMICO FIXADOR- GL 38 LTS 112,4600

OBS: A Secretaria deverá observar no ato da entrega se:
- O Fornecedor tem a ORDEM DE FORNECIMENTO emitida pelo Departamento de Compras e Declaração de

Responsabilidade;
- Se a marca confere com o descrito na ATA;
-   - Deverá, obrigatoriamente, no ato de entrega, estar acompanhado da Declaração de Responsabilidade,   anexo III

do edital.

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA  nº404/2012
OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios FORMULADOS para suprir as necessidades dos Centros Municipais de Educação

Infantil e execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar
VENCEDORA:ELISABETE STARKE MESSIAS EIRELI-ME
LOTE 01 – Valor Unitário R$5,00
LOTE 10 – Valor Unitário R$4,50
LOTE 16 – Valor Unitário R$5,50
VENCEDORA:NUTRIMENTAL S.A. IND. E COM. DE ALIMENTOS
LOTE 11 – Valor Unitário R$9,40
VENCEDORA:CLEIDE BAHNIUK SCHWAAB
LOTE 04 -  Valor Unitário R$12,89
LOTE 05 – Valor Unitário R$12,88
LOTE 12 – Valor Unitário R$11,30
LOTE 13 – Valor Unitário R$11,20
LOTE 17 – Valor Unitário R$11,47
LOTE 19 -  Valor Unitário R$2,62
VENCEDORA:ITAVOL COMERCIAL LTDA
LOTE 14 -  Valor Unitário R$11,93
VENCEDORA:LOGVEM COMERCIAL LTDA - ME
LOTE 06 – Valor Unitário R$14,40
LOTE 15 -  Valor Unitário R$11,99
VENCEDORA:REGINA FERREIRA DE ARAUJO NOSKO COMÉRCIO DE ALIMENTOS
LOTE 02 – Valor Unitário R$5,75
LOTE 03 – Valor Unitário R$5,75
LOTE 07 – Valor Unitário R$5,73
LOTE 08 – Valor Unitário R$5,75
LOTE 09 – Valor Unitário R$5,75
LOTE 20 – Valor Unitário R$5,95
LOTE 21 – Valor Unitário R$8,85
Pregoeira: Josiane Freitas Gonçalves
+Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
CANCELAMENTO DA INEXIGIBILIDADE Nº 146/2012 

Objeto e finalidade: Aquisição de passagens e despesas com locomoção do funcionário Ederaldo dos 
Santos, Técnico em RX, lotado na SMS, conforme o disposto do protocolado 0380431/2012. 
Contratado: VIAÇÃO SANTANA IAPO LTDA  
Quantidade 
do Item 

Unidade  Descrição do Item Complemento do Item 

1 UND Passagens rodoviárias 
intermunicipais 

de Ponta Grossa - Castro 

 
Valor: R$ 844,20 (oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos)   
Prazo: 06 meses  

Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto 
4534 339039730000 SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 
TRANSPORTE DE 
SERVIDORES 

Fundamento: Com fulcro no inciso I do artigo 25 da Lei Nº 8.666/93. 
03/09/12 - Edson Alves - Secretário Municipal da SMS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA 
CANCELAMENTO DA INEXIGIBILIDADE Nº 147/2012 

Objeto e finalidade: Aquisição de passagens e despesas com locomoção de funcionária Lisandra Maria 
Imbronizio, Técnica em Enfermagem, lotada no Hospital Municipal., conforme o disposto do protocolado 
0380418/2012. 
Contratado: VIAÇÃO SANTANA IAPO LTDA  
Quantidade 
do Item 

Unidade  Descrição do Item Complemento do Item 

1 UND Passagens rodoviárias 
intermunicipais 

entre a cidade de Ponta Grossa e 
Carambeí.  

Valor: R$ 660,40 (seiscentos e sessenta reais e quarenta centavos)   
Prazo: 06 meses  
Cód. Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto 
4534 339039730000 SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE 
TRANSPORTE DE 
SERVIDORES 

Fundamento: Conforme o inciso I do artigo 25 da Lei Nº 8.666/93. 
05/09/12 - Edson Alves - Secretário Municipal da SMS 

CONTRATOS
OITAVO ADITIVO CONTRATO N° 275/2009

CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:   RETIMAQ RETÍFICA DE MÁQUINAS 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 10/07/2012 a 10/07/2013, convalidando-se a data de 10/07/2012.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 ( doze )  meses, fica acrescido o valor contratual,

aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 400,000,00 ( quatrocentos mil reais ), aplicado na proporção de 30%
9 trinta por cento ) para mão de obra R$ 120.000,00 ( cento e vinte mil reais ) e 70% ( setenta por cento ) para peças R$
280.000,00 ( duzentos e oitenta mil reais ).

QUARTO ADITIVO CONTRATO N° 709/2011
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO 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 12 ( doze ) meses, de 03/11/2012 a 03/11/2013, convalidando à data de 03/11/2012.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 ( doze ) meses), fica acrescido o valor contratual,

aludido na cláusula terceira do instrumento originário, em R$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta reais).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 223
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MOVELLARE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA ME
OBJETO: VALOR:

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
4 195 UND Balcão de escritório multiuso nas medidas aproximadas 0,90m x 0,45m x 0,75m composto por  2

prateleiras internas.  Tampo confeccionado em MDF 25 mm revestido na face superior em laminado
melamínico e demais bordas em fita de PVC de no mínimo 2 mm de espessura . Estrutura
confeccionada em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado
com acabamento nas bordas em fita de PVC 1mm. Duas portas de abrir com chave confeccionado
em MDF 15 mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com acabamento
nas bordas em fita de PVC 1mm, 4 dobradiças 90° de pressão e 02 puxadores tipo alça em
polipropileno injetado e 02 fechaduras com chave e cópia chave. Cores: Branco, marfin,
azul ou cinza./MOVELLARE 349,90

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 366/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DIMACI/PR MATERIAL CIRÚRGICO LTDA
OBJETO: VALOR:

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
4 240,00 FRC Acido ascórbico(vitamina c) 20ml gotas/MEDQUIMICA 0,9400
19 12.000,00 CMP Captopril 12,5mg comprimido/MARIOL 0,0150
21 60.000,00 CMP Carvedilol 3,125 mg comprimido/EMS 0,0880
22 120.000,00 CMP Carvedilol 6,25 mg comprimido/EMS 0,0829
24 240,00 FR Cetamina cloridrato 50mg/ml solução injetável- frasco 10ml/BIOCHIMICO 22,0000
28 22.200,00 CMP CLOMIPRAMINA, 25MG. COMPRIMIDO/EMS 0,4720
37 30.000,00 AMP DICLOFENACO, SAL SÓDICO, 25MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3ML/CLARIS 0,3420
40 3.000,00 CMP DIPIRONA SÓDICA 500MG+PROMETAZINA, CLORIDRATO 5MG+ADIFENINA, CLORIDRATO

10MG COMPRIMIDO/EMS 0,1800
48 1.200.000,00 CMP FENOBARBITAL 100MG COMPRIMIDO/SANVAL 0,0340
49 2.400,00 FRC FENOBARBITAL 40MG/ML GTS (FRASCO DE 20ML)/SANVAL 1,5470
51 19.200,00 CMP FLUCONAZOL 150MG CÁPSULA/PRATI 0,2000
66 12.000,00 CMP ISOSSORBIDA SAL DINITRATO 10MG, COMPRIMIDOS/SANVAL 0,0370
69 1.080,00 FRC LACTULOSE 667MG/ML- FRASCO 120ML/EMS 6,6000
77 12.000,00 CMP MEBENDAZOL 100MG, CPR/SOBRAL 0,0270
79 12.000,00 CMP METILDOPA 500MG, COMPRIMIDO/TKS 0,1400
85 1.800,00 FRC METRONIDAZOL 4% SUSP. ORAL- FRASCO 100ML/PRATI 1,4400
91 12.000,00 CMP NITROFURANTOINA 100MG/TEUTO 0,1210
94 5.000,00 FRC ÓLEO MINERAL 100%- PURO, FRASCO 100ML/MARIOL 1,4450
117 2.400,00 AMP SULFAMETOXAZOL, ASSOCIADO A TRIMETROPIMA, 80MG + 16MG/ML, INJETÁVEL,

AMPOLA 5ML/HYPERMARCAS 1,4400
118 3.500,00 FRC SULFATO FERROSO 25MG/ML GOTAS, FRASCO COM 30ML/HIPOLABOR 0,4890
125 36.000,00 DRG VITAMINA DO COMPLEXO B DRÁGEAS/BELFAR 0,0399

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 362/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA
OBJETO: VALOR:

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
70 24.000,00 CPR LEVODOPA+CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 100/25MG DISPERSÍVEL/PROLOBA 1,1900
71 24.000,00 CAPS LEVODOPA+CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 100/25MG. HBSF/PROLOBA 1,1900
72 60.000,00 CPR LEVODOPA+CLORIDRATO DE BENZERAZIDA 200/50MG/PROLOBA 1,6000
80 204.000,00 CPR METILFENIDATO 10MG COMPRIMIDO/RITALINA 0,6900
121 360,00 FR TETRACAÍNA 1%, CLORIDRATO DE + FENILEFRINA 0,1%, CLORIDRATO DE -

SOLUÇÃO OFTÁLMICA C/10ML/OCULUM 5,2100
PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 362/2012

D I V E R S O S
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CONSELHO MUNICIPAL DO PATRIMÔNIO CULTURAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SESSÃO PÚBLICA DE TOMBAMENTO
O Conselho Municipal do Patrimônio Cultural convoca seus membros, proprietários, pessoas interessadas e população em

geral, para a Sessão Pública de Tombamento do imóvel abaixo relacionado, a ser realizada no próximo dia 03 de dezembro de
2012, às 19:00 horas, no auditório B do Cine Teatro Ópera, localizado à Rua XV de Novembro, nº 468, esquina com a Rua Augusto
Ribas.

- Praça Barão do Rio Branco, nº 44, 48, 50, 68 e 74.
Ponta Grossa, 22 de novembro de 2012.

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
Presidente do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural

Secretária Municipal de Cultura e Turismo

RESOLUÇÃO Nº 014/2012 de 13 de novembro de 2012, do
Conselho Municipal de Saúde do Município de Ponta Grossa

O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, regulamentado conforme disposto no inciso III do Artigo 169 da
Constituição Federal e Artigo 1º das Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990,
pelas Leis Estaduais nº 10.913, de 04 de outubro de 1994, e nº 11.188, de 09 de novembro de 1995, no uso de sua competência
municipal, conferida pelo inciso XIII, Art. 3º, da Lei 4658 de 06 de dezembro de 1991, reunido ordinariamente em 13 de março
de 2012.

O Conselho Municipal de Saúde reunido ordinariamente em 23 de outubro de 2012.
Resolve:
Validar os endereços das Unidades de Saúde do Parque dos Sabias (rua: Siqueira campos, quadra 1, lote 4 e 5); Recanto

Verde (ruas: D (41,93 m), M(117,35m) e K (109,60m), quadra 13 ); Jardim das Cerejeiras (entre as ruas: Ernesto Che Guevara
e Luis Carlos Prestes, em frente a praça); Jardim Amália 1 (ruas: 01 e 02, conforme matrícula nº 41.606); Jardim Jacarandá (rua:
Alcindo Santana Nunes, paralela a rua Madressilva), Jardim Gralha Azul (rua Eduardo Burgardt, paralela a rua Lagoa Dourada.

Ponta Grossa, 13 de novembro de 2012.
Jefferson Leandro Gomes Palhão

Presidente do CMS
Homologo a presente Resolução Conselho Municipal de Saúde nº 014/2012, nos termos do §2°, artigo 1º da lei 8.142 de

28 de dezembro de 1990.
Edson Alves

Secretário Municipal de Saúde
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – C.M.S.
Ata da 16ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e oito dias do mês de agosto de dois

mil e doze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua Balduíno Taques, nº 445
na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima sexta reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os
Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o presidente Jefferson
Leandro Gomes Palhão assumiu e procedeu à abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e
participantes. Pauta do dia 1. Leitura da Ata. 2. Leitura dos ofícios. 3. Apresentação das Comissões. 4. Ordem do Dia. 4.1.
Avaliação do embate com os candidatos a Prefeitos. 4.2. Explanação dos conselheiros referente ao Hospital Amadeu Puppi. 5.
Informe dos Conselheiros. O conselheiro Sergio Ferreira Doszanet solicita para que seja invertida a pauta, que o item 4.2.  Seja
antes do item 4.1.. O presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão pergunta se alguém discorda com a inversão da pauta,
ninguém discorda pauta invertida. 01. Leitura e aprovação da Ata. Aprovada 15 ª ata da reunião ordinária. 2. Leitura dos
ofícios recebido e enviados. Lidos pelo 1º secretário Paulo Saincler Heusi e 2º secretario Sergio Doszanet.  3. Apresentação
das Comissões. Comissão de Acompanhamento do Sistema Hospitalar e Especialidades. O conselheiro Luiz Antonio Delgobo
fala que foi enviado ofícios aos hospitais, e estão aguardando a relação dos hospitais para ter uma base, e ver aonde esta o
problema e em cima deste documento para ter um respaldo. O presidente fala que na reunião da comissão, a 3ª Regional
identificou o problema que já tinha conhecimento e a partir da própria 3ª Regional de Saúde, pediu para que o CMS fizesse um
levantamento de quantas consultas estavam sobrando dentro dos hospitais e quantas estavam faltando; quando chamamos a
3ª Regional de Saúde e o Centro de especialidades é um pouco mais complicado porque ele aparece nos números, vai ter que
fazer um estudo mais cuidadoso porque temos problema e nos relatórios não está claro, para descobrir aonde está a falha. O
presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que teve uma denuncia com relação a uma instituição que presta serviço dentro
do Hospital infantil João Vargas de Oliveira (hospital da criança), vamos começar a focar o trabalho em cima disso, teve conselheiro
que esteve lá. A conselheira Gizelle Aparecida Bombieri fala que foi lá como observadora naquele momento e observou que
realmente a APMI (João e Maria) ela funciona de uma maneira muito bonita, tem brinquedo para as crianças, tem uma sala de
conforto para os médicos, para as mães eles colocaram cortinas enfim, deu um novo visual ao hospital, qual o problema que está
tendo lá dentro; a APMI não tem limite ela foi colocada lá dentro e não tem documento da SMS que diga a função da APMI dentro
do hospital da criança vai daqui aqui, o que esta acontecendo a APMI está dando carteirada lá dentro, inclusive tudo que eles
compraram (diz que conversou com a Sueli e ela lhe mostrou tudo) ou recebem como doação, muitas eles compram com dinheiro
que eles faziam bazar, vendem doces; eles patrimoniaram tudo como patrimônio da APMI João e Maria, um bem doado para o
hospital da criança e está patrimoniado pela instituição, aí já temos uma irregularidade, não existe documento que limite a ação
da IPMI dentro do hospital, a diretora do hospital lhe falou que nestes dias eles (se refere a instituição)colocaram um cartaz lá na
frente na administração do hospital dizendo assim é proibido o uso do telefone por funcionário; não cabe a uma instituição
filantrópica determinar o que pode ou não no hospital; conversou com ela e viu uma porta que estava chaveada, perguntou Sueli
fica na chave esta porta, ela (se refere a Sueli) aí porque estão roubando brinquedo, acontece muito dos pais virem aqui eles
roubam brinquedo, coberta, perguntei na falta de um funcionário da APMI vamos dizer que não tenha ninguém da ONG, as
enfermeiras e o pessoal do hospital tem acesso a estas salas eles podem utilizar, ela me garantiu que a enfermagem tem uma
cópia de cada sala a diretora do hospital me disse que não tem, eu pedi para ver a cópia da chave ela me falou que não sabia
em que gaveta estava guardada e ela não podia mexer nas coisas dos funcionários do hospital, o que percebi lá dentro que temos
uma instituição que seria para dar apoio e ela está tomando conta daquele hospital, não existe um programa e nem um projeto
para trabalhar com as crianças lá dentro, existe somente as salas eles vão lá assistem televisão as mães ficam sentadas, tem uma
sala de refeição para as mães que ficam lá, mais não existe nada um programa com psicóloga direcionada não existe nada e aquele
é um trabalho de assistência social, não é um trabalho de saúde; a SMS não tem nada a ver com isso; isso é assistência social
eles me garantiram que não há repasse nenhum tipo de repasse publico, eles vivem das suas próprias condições, utilizavam a
cantina do hospital parece que a Vigilância sanitária interditou e eles tiveram que dar o espaço que eles usavam para o hospital
como cantina e eles não utilizam mais; o Dr. Renato falou pra mim que ele mesmo fez a denuncia na questão da APMI não ter
limite e estar causando um confronto entre a instituição e os funcionários, e apurei um fato serio, porque o hospital não tem diretor
técnico, já pediram providencias para a SMS o secretario de saúde Dr. Edson Alves ficou de  resolver este problema e ainda não
foi mandando diretor técnico para o hospital da criança, sem o diretor técnico eles não poderiam nem estar trabalhando, dentro
do hospital da criança encontramos dois problemas sérios, não pedi os ofícios ainda porque queria esperar para colocar para a
plenária, fotografei todo o espaço que a APMI ocupa lá dentro. O presidente fala que a entidade faz um trabalho lá dentro só
que ultrapassa dos limites e está não é a primeira vez que acabei escutando esta conversa, pedir o contrato e pelo que a gente
sabe que não tem; vai ter que aparecer os contratos, porque a hora que dá os problemas minimamente tem que saber quem
vamos questionar se é a instituição ou diretor ou que é responsável por aquilo ali, o que não pode é ter vindo ao CMS apresentado
um projeto de uma videoteca para as crianças e as portas trancadas, o CMS aprovando, qual é a função real da instituição,
ninguém quer tirar a instituição de lá só queremos saber qual é o papel dela lá, com relação à APMI João e Maria não ter recebido
não ter recebido repasse da Secretaria Municipal de Saúde, tenho uma relação aqui no CMS as entidades que receberam e ela
(se refere a entidade) recebeu sim e não lembro de nenhum projeto destinado aqui que vá autorizando mensalmente este recurso
pra lá , vamos questionar sim, porque estava saindo dinheiro da saúde para a assistência social. A conselheira Giselle Bombieri
fala que a Srª Marilene contou o seguinte: queria fazer uma doação chamou o hospital, o hospital não poderia receber o dinheiro
em nome do hospital não pode ser feito a doação dessa maneira, teria que ir para a secretaria, então tem comprovar que este
dinheiro veio para hospital da criança iria entrar como Secretaria Municipal de Saúde, eles conversaram com a APMI e a entidade
aceitou receber esta doação em nome da APMI para transformar em funcionamento do hospital da criança o dinheiro não
apareceu a APMI não fez a prestação de contas, segundo a diretoria  do hospital eles não fazem, ele não tem acesso a esta
prestação de contas eu questionei a moça sobre este dinheiro ela falou pra mim que entrou e foi doado para a APMI e a entidade
compra material, perguntei as pacientes qual era a relação que eles tinham o que os pacientes me disseram foi o seguinte tem
uma salinha lá que a criança vai (para o pré operatório) para brincar um pouco e tal as mães sentam e assistem uma TV, mas não
existe nada que vá acalmar as crianças, o psicólogo que tem é do hospital, a assistente social é do hospital; o que eles tem lá
são voluntários que vão alternadamente e a Sueli que fica mais tempo. A  vice presidente fala que a APMI é um projeto social muito
bonito dentro de todos os hospitais, são pessoa que estão recebendo verbas, precisamos descobrir se a verba vem da saúde,
porque elas são só da assistência social, tem uma lei que as instituições cadastradas tem que ter vinculo na área de saúde. O
dia que estávamos lá na reunião à moça falou que esta sala fica totalmente fechada, um dia fui fazer uma compra na Havan e
vi o cartaz bem grande mudando o hospital João e Maria e a APMI em baixo, não sabia que o hospital estava mudando o nome,
na verdade eles mudaram o CNPJ, como vão reverter se é saúde, eles têm que prestar contas pra nós; está havendo conflitos
lá dentro, eles não querem que acabe o projeto, os funcionários estão se sentindo coagidos. O presidente fala que as comissões
se reúnam e analisem os fatos atualizem as informações porque às vezes já tem coisas novas chegam lá de baixo também, vamos
tratar o caso pra corrigir o que não está correto mais não estragar o que está correto e é bom. O conselheiro Sergio Doszanet
pede para seja solicitado para a SMS o contrato de matérias de doação da APMI. 4.2. Explanação dos conselheiros referente
ao Hospital Amadeu Puppi. O presidente fala que foi referente o caso ocorrido no dia 17 de agosto onde o CMS teve que lavrar
boletim de ocorrência contra direção do Hospital Amadeu Puppi e Secretaria Municipal de Saúde. O presidente fala que receberam
uma denuncia por telefone que o pronto socorro esta sem médico, diz que se dirigiram para lá o presidente Jefferson Leandro
Gomes Palhão, Juliana de Jesus Maciel e Giselle Aparecida Bombieri fala que desceram até o pronto socorro para ver se realmente
estava com a falta de médicos, chegaram lá a policia já estava na rua e o SIATE não tinha onde enfiar o povo no CAS o
transbordando de gente, fala que a primeira pessoa que conversaram foi com o tenente do SIATE, confirmou que o SIATE e o
SAMU estavam comunicados que o pronto socorro estaria fechado para o atendimento de urgências e emergências aonde deveria
ser encaminhado diretamente aos hospitais da região, conforme a referencia de cada um desses hospitais. O presidente fala que
tentou falar por telefone com o secretario de saúde Dr. Edson Alves, varias vezes ora era ocupado, caixa postal, chamava e não
atendia e não obtive sucesso em conversar com o Dr. Edson Alves, perguntamos do diretor clinico do hospital e não conseguimos;
a conselheira Giselle conseguiu falar com a diretora técnica do hospital, a Drª Sonia diretora técnica disse no telefone que estaria
indo para assumir o plantão disse que só foi em casa tomar um banho e jantar e já iria para o plantão do hospital; ótimo equipe
de enfermagem avisada todo mundo avisado conselheiros avisados; a diretora administrativa do hospital ligando e mandando
trancar as portas do hospital apagar as luzes e colocar todo mundo pra fora e que estas pessoas vão direto para os outros
hospitais; porque já existia esquema de emergência montado para os hospitais estava tudo acertado com os hospitais; não sobrou
alternativa de tomar esta decisão e chamar a policia militar que já tinha sido previamente avisada, e lavrar boletim de ocorrência
para ser usado como peça no processo. A vice-presidente Juliana de Jesus Maciel fala que conversou diretamente com o Dr. Fuad
Faraj e ele disse que iria tomar providencias. A conselheira Giselle Bombieri fala que foi colhido o depoimento de uma pessoa e
foi enviado junto cópia junto com o processo para o Ministério Público; a paciente teve que ir para Imbituva para ser atendida a
paciente ficou internada em Imbituva o caso desta paciente era urgência então houve negligência por parte da secretaria sim
porque a secretaria tem obrigação de fiscalizar este contrato; não tem menos culpa a secretaria tem tanto ou mais culpa a
Universidade tem a sua culpa e naquela mesma noite que estávamos no pronto socorro estava sem médico plantonista no hospital
da criança (João Vargas de Oliveira), sugiro que até por questão de encaminhamento e a importância do Conselho Municipal de
Saúde, porque o CMS naquele hospital foi decisivo, se o CMS não tivesse lá a população ficaria mais perdida do que ficou, sugiro
para que a comissão dos hospitais os conselheiros voltem um ou dois conselheiros ir novamente nos hospitais os funcionários
pediram a nossa presença; voltei no sábado lá e uma funcionária me relatou que os médicos de plantão mesmo do dia ou da noite
eles vão dormir, eles não estão cumprindo o estatuto do idoso, porque eles não querem atender pessoa idosa, o povo fica lá
duas a três horas plantado porque o médico está descansando e quando a enfermeira vai acordar o medico ele xinga ela, os
problemas são mais sérios do que a gente pensa. A conselheira Juliana de Jesus Maciel fala que não foi o Sr. Antonio que ligou
pra ela, foi uma mulher que eu não conheço nem sei como ela conseguiu o meu numero do celular.   4.1. Avaliação do embate
com os candidatos a Prefeitos. O presidente fala que o embate foi satisfatório apesar de só dois candidatos a prefeito estarem
presentes, Sr. Péricles Holleben de Mello e Marcio Paulik, o único que justificou por escrito foi o Sr. Marcelo Rangel. O presidente
fala que vai solicitar a todos os candidatos a prefeito o plano de governo para avaliação do Conselho Municipal de Saúde; decidido
pela plenária do Conselho Municipal de Saúde que vai ser solicitado um debate com os candidatos que forem para o segundo
turno. 5. Informe dos Conselheiros. O conselheiro Sergio Doszanet fala do 3º Fórum de Enfrentamento à Pedofilia que será
realizado em 26 e 27 de setembro no Cine Teatro Pax, todos contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Fala ainda que
teve a felicidade de conhecer a Associação Pontagrossense de Portadores das Deformidades Faciais (APPDF). O presidente
encara a reunião às 19h50min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – C.M.S.
Ata da 17ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos onze dias do mês de setembro de dois mil

e doze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua Balduíno Taques, nº 445 na
cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima sétima reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os Conselheiros
Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o 1º secretario Paulo Heusi assumiu
e procedeu à abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes. Pauta do dia 1. Leitura
da Ata. 2. Leitura dos ofícios. 3. Apresentação das Comissões. 4. Ordem do Dia. 4.1. Esclarecimentos sobre implantação do CAPS
i.  4.2. Esclarecimentos sobre a implantação do novo sistema de informação. 5. Informe dos Conselheiros. . 01. Leitura e
aprovação da Ata. Aprovada 16 ª ata da reunião ordinária. 2. Leitura dos ofícios recebido e enviados. Lidos pelo 1º secretário
Paulo Saincler Heusi e 2º secretario Sergio Doszanet.  3. Apresentação das Comissões. Não teve apresentação de comissão.
4.1. Esclarecimentos sobre implantação do CAPS i. O secretario Municipal de saúde Dr. Edson Alves fala que está acompanhando
de perto a instalação do CAPS i em Ponta Grossa, já vem desde outra gestão que foi programado a abertura do CAPS i, foi difícil
de acontecer, daqui a mais uma semana estamos inaugurando o CAPS i, porque que nestes onze meses que estou na Secretaria
Municipal de Saúde não consegui inaugurar o CAPS i, para colocarmos o serviço pra funcionar temos que ter condições pra isso,
foi feito a sede foi reformada não ficou o ideal mais é uma sede que pode muito bem dar uma cobertura dos trabalhos do CAPS
i, a equipe já está dentro do CAPS i, fazendo levantamento da área das necessidades e cadastrando as pessoas que vão fazer
uso do CAPS i, o CAPS i vai atender crianças e adolescentes com menos de dezoito anos e é justamente para pessoas que tem
transtornos mentais graves, nós tínhamos que ver uma estrutura montada não só na parte física como na equipe técnica e
principalmente na condição dos equipamentos que precisam; estamos em uma fase de final de governo onde as dificuldades são
muito grandes, se já era difícil as conquistas de compras durante o inicio da gestão, agora está mais difícil; estamos conseguindo
comprar algumas coisas e emprestar outras, esta semana conseguimos emprestar do departamento da secretaria de educação
alguns equipamentos que estavam faltando; então na semana que vem se não houver imprevisto o CAPS i começa a funcionar
definitivamente, era uma questão de honra começar este trabalho porque entendemos a necessidade que existe, pois temos mais
de duzentas crianças esperando o atendimento. Tem mais uma parte de cinqüenta e sei mil reais de compras que tem que ser
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efetuada mais já está sendo providenciada. A Secretária Executiva do CMs Sueli Mensen fala que a Srª Edilvana devido a problema
de saúde não pode comparecer a reunião de hoje. O conselheiro Paulo Heusi pergunta quantas pessoas serão atendidas pelo
CAPS i, e qual será o critério para indicar quem tem prioridade. O Secretário de Saúde Dr. Edson Alves fala que a equipe já se
reuniu e levantou as necessidades que vão ter com relação a esta demanda que está reprimida, provavelmente não vão atender
mais que trinta pessoas por dia, porque vai ter uma continuidade do tratamento, não é um trabalho que comece hoje e termine
amanhã vai existir um acompanhamento pleno deste paciente até a liberação de alta; todo este fluxo já está estabelecido nós
vamos repassar para o Município e para o Conselho Municipal de Saúde; a maneira como este paciente vai chegar ele (Secretário
de Saúde) não pode afirmar, se o paciente procurar diretamente o serviço vai ter o respaldo, vai ser estabelecido um fluxo da
unidade para o CAPS i.  O conselheiro Sergio Doszanet fala que gostaria que no momento que fosse chamado as unidades de
saúde para fazer a apresentação do fluxograma que o Conselho Municipal de Saúde estivesse presente; O Secretario de Saúde
Dr. Edson Alves fala que vai trazer está apresentação para todos os conselheiros aqui no CMS, assim os conselheiros podem
questionar e dar sugestões; por ser um serviço inicial nós vamos carecer até de informações e de ajuda do próprio Conselho para
que se possa formatar um serviço que traga resultado. O conselheiro Carlos Coradassi fala lhe preocupa porque a demanda vai
ser muito maior do que a estrutura física de hoje, acha que o inicio tem que ser na atenção básica e o atendimento maior tem
que ser na unidade de repente equacionar o atendimento no CAPS i, e quem está fora da fila não pode ficar sem atendimento,
outra coisa é a questão do espaço por causo do fluxo de carros. O Secretário Municipal da Saúde fala que futuramente o espaço
vai ter que ser repensado, comenta que procuram fazer o melhor possível no espaço que já existe pelo menos dar um atendimento
digno aos pacientes. O conselheiro Sérgio Doszanet pergunta se os funcionários das unidades de saúde vão ter capacitação.
O Secretario de Saúde Dr. Edson Alves fala que a demanda vai ter que obedecer ao que estabelece a rede de atenção primária,
está sendo muito discutido dentro do estado, onde está sendo feita a capacitação com seiscentos e dois funcionários dentro do
APSUS, estamos seguindo um fluxo que não é seguido por Ponta Grossa, este fluxo está obedecendo ao que o estado está
preconizando dentro da atenção primária e com está capacitação todos vão ter condição de como encaminhar ou receber de volta
este paciente. A conselheira Giselle Bombieri pergunta se o Município está se preparando na questão da qualificação das
unidades básicas de saúde, do Pronto socorro Municipal e dos CAS, porque eles são terceirizados. O Secretário Municipal de
Saúde Dr. Edson Alves fala que quando conseguirmos capacitar e mostrar para as pessoas que a humanização do atendimento
é a grande saída, a população vai ser bem atendida; os nossos hospitais (hospital municipal Amadeu Puppi e hospital João Vargas
de Oliveira) poderão ser capacitados, dentro do contrato que existe com a FAUEPG um aditivo ao contrato que capacite os
funcionários. O conselheiro Juliano Del Gobo pergunta o que a Secretaria a Municipal de Saúde está fazendo no sentido de
transformação de cultura, de transformação de lugar social de loucura, contemplando algumas ações, seminários que tratem de
temas como autismo, sofrimento psíquico, saúde mental de forma psiquiátrica que procure atingir tanto o profissional como o
usuário como a população em geral. O Secretário Municipal de Saúde Dr. Edson Alves fala que existe uma programação para 2013.
4.2. Esclarecimentos sobre a implantação do novo sistema de informação. A Srta Fábia fala que a partir da assinatura do
contrato a empresa tem quarenta e cinco dias para entregar o equipamento, eles já fizeram a compra já forneceram o equipamento
que está em teste para podermos trabalhar, o sistema já está melhorando. 5. Informe dos Conselheiros.  O conselheiro Sergio
Doszanet fala do movimento nacional em defesa da saúde pública, o projeto de lei de iniciativa popular tem por objetivo assegurar
o repasse efetivo e integral de dez por cento das receitas correntes brutas da união para saúde pública brasileira, alterando dessa
forma a lei complementar n° 141 de treze de janeiro de dois mil e doze. Solicita que os conselheiros que fazem parte da comissão
de contratualização de contratos e projetos que seja marcada uma reunião porque que existem vários assuntos a serem tratados.
Solicita que o conselho marque para a próxima pauta a presença do diretor técnico e administrativo do hospital municipal Amadeu
Puppi, para fazer uma explanação sobre o fluxograma do hospital. O 1° Secretário Paulo Heusi encerrou a reunião às 19h50min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – C.M.S.
Ata da 18ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e cinco dias do mês de setembro de

dois mil e doze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua Balduíno Taques, nº
445 na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima oitava reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando presentes os
Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, a Vice Presidente
Juliana de Jesus Maciel assumiu e procedeu à abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e
participantes. Pauta do dia 1. Leitura da Ata. 2. Leitura dos ofícios. 3. Apresentação das Comissões. 4. Ordem do Dia. 4.1.
Explanação qualitativa e quantitativa e a produção da Ouvidoria do Município de Ponta Grossa, referente a 2012. 4.2. Apreciação
da Planilha de Custos e prorrogação de prazos do credenciamento do Centro de Atenção a Saúde (CAS). 5. Informe dos
Conselheiros. . 01. Leitura e aprovação da Ata. Aprovada 17 ª ata da reunião ordinária. 2. Leitura dos ofícios recebido e
enviados. Lidos pelo vice presidente Juliana de Jesus Maciel e 1º secretário Paulo Saincler Heusi 3. Apresentação das Comissões.
O coordenador de Saúde Mental Juliana Del Gobo fala que junto com a conselheira Giselle Bombieri, Elysangela Moromisa e Sueli
Mensen fizeram uma visita no CAPS i, e foi feito um relatório para o Ministério Publico apontando que estaria se abrindo um CAPS
i em desacordo com o projeto que foi aprovado no Conselho Municipal de Saúde; e verificando vários detalhes como falhas na
estrutura física, ausência de matérias, equipe reduzida hereditária de alguns profissionais obrigatórios pela portaria que regulamenta
o funcionamento dos CAPS e a partir disso tivemos uma reunião junto com o Promotor e posteriormente solicitamos uma reunião
da Saúde Mental junto com a Comissão de Atenção Básica, foi realizado na sexta feira só que infelizmente não houve a presença
da Comissão Básica, os assuntos que estavam relacionados a está reunião eram de expor está situação e ficar pensando
caminhos para esta atuando por que; primeiro ponto é que tem um processo na vara da Infância e Juventude sobre o CAPS i
e que a partir disso temos que elaborar um relatório para anexar neste processo outro ponto é que o promotor nos orientou que
fizéssemos um documento que deveria ser encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde desaconselhando à abertura do
CAPS i; não só pensando em apontar problemas, mas pensando em soluções que está reunião tinha objetivo de pensar em
estratégias e que o CMS tivesse articulando junto com a SMS no sentido de levar a questão de Saúde Mental para a Atenção
Básica que é tão importante para a rede de Saúde Mental ela precisa estar ligada articulada com os profissionais acompanhando
o funcionamento das unidades e dos profissionais dos CAPS i assim como definindo o fluxo de atendimento, registro, contra
referencia enfim e está reunião infelizmente não aconteceu. A Vice Presidente fala que será convocada uma reunião extraordinária
para dar andamento a irregularidade do CAPS i e ter uma possível resolutividade. Colocado em votação reunião extraordinária
no dia 02 de outubro referente o CAPS i; aprovado por unanimidades dos presentes. Solicitado inversão de pauta que seja
primeiro o item 4.2. e depois o item 4.1.  4.2. Apreciação da Planilha de Custos e prorrogação de prazos do credenciamento
do Centro de Atenção a Saúde (CAS). O conselheiro Luiz Antonio Delgobo fala que a Comissão Municipal de Contratualização
de Contratos e Projetos deliberou que durante a vigência do contrato de seis meses se estude uma forma do CAS central tornar-
se um pronto – atendimento; foi uma solicitação da própria comissão que solicitou para secretaria tornar-se pronto atendimento;
sendo que toda a triagem seria realizada neste local e caso necessário seria encaminhado para o Pronto Socorro (Hospital Amadeu
Puppi); com relação ao SIATE/SAMU a própria triagem médica do SAMU encaminharia os casos para os dois estabelecimentos (se
refere ao CAS central e Pronto Socorro), se necessário encaminharia para outros hospitais; fala que o contrato dos CAS encerra
no dia 30 de setembro e a comissão delibera, tendo em vista alteração do edital e a necessidade da nova publicação e contratação
emergencial, para manter o serviço pelo prazo de 30 dias prorrogável diante justificativa por mais 30 dias. A senhora Adriana Crivoi
fala que foi feita uma reunião pra essa definição dos horários e gostaria que fossem mudados justamente por causa da atenção
básica; só que com esse déficit de profissionais médicos que temos no município, e não só no nosso município, mas em todos os
outros existe esta mesma defasagem, não seria justo com a população que não vai ter como ser atendida, portanto CAS central
ficou definido com horário diferenciado das sete da manha até as onze da manha realizando está triagem justamente para
direcionar esses pacientes ao Hospital Municipal; a triagem será tanto de adultos como de crianças para direcionar melhor o fluxo
aos hospitais do município, as unidades de saúde e aos demais CAS. A Vice Presidente Juliana de Jesus Maciel fala que a comissão
deliberou alteração dos termos do edital de credenciamento dos CAS, deliberando pela manutenção do horário atual de doze
horas diárias, ficando estabelecido horário diferenciado para o CAS central, das onze às vinte três horas, pelo período de seis
meses; a comissão delibera a necessidade de convocação da direção técnica, clinica e coordenação administrativa do Hospital
Municipal e CAS central, para regulamentar o protocolo operacional padrão para atendimento e triagem dos pacientes nos dois
ambientes; a comissão delibera, tendo em vista alteração do edital a necessidade da nova publicação e contratação emergencial,
para manter o serviço pelo prazo de 30 dias prorrogável diante justificativa por mais 30 dias. A Vice Presidente Juliana de Jesus
Maciel coloca em votação a mudança do edital de prorrogação dos CAS, do prazo de 30 dias e mais 30 dias. Aprovado por
unanimidade 13 votos. 4.1.  Explanação qualitativa e quantitativa e a produção da Ouvidoria do Município de Ponta
Grossa, referente a 2012. A senhora Ângela Barszcz fala que a ouvidoria é um espaço democrático aonde todos os usuários
do SUS podem fazer as suas reclamações com elogios denúncias podendo ser por telefone por email ou diretamente na ouvidoria,
sendo aceitas todas as reclamações desde que seja SUS, (os hospitais não fazem parte das reclamações porque encaminhamos
à 3ª Regional de Saúde) aceitamos as reclamações e em 10 dias eles (se refere à origem da reclamação) devem nos dar retorno,
cobramos e eles (se refere à origem da reclamação) pedem uma prorrogação porque não conseguem responder em 10 dias,
quando não vem está resposta nós oficializamos; hoje na ouvidoria não temos nenhuma reclamação sem resposta; fala ainda que
estão com reclamações sérias a respeito dos médicos do Hospital João Vargas de Oliveira (hospital da criança) onde estão sendo
tomadas as providências junto com o Conselho Tutelar, Conselho da Criança e Adolescente, Ouvidoria e o Secretário Municipal
de Saúde, para tomar uma providência contra essa pessoa estamos estudando para que possamos ter base, ir para o CRM e
temos que estar bem fundamentado e está pessoa precisa ser punida. A conselheira Giselle Bombieri pergunta como é feita a
resposta; e quantas reclamações foram enviadas ao Ministério Público. A senhora Ângela Barszcz fala que se baseia na reclamação
repassada pela coordenadora da unidade; diz que não foi enviada nenhuma reclamação ao Ministério Público. Fala que envia
relatórios de três em três meses para o Conselho Municipal de Saúde. A conselheira Gizelle Bombieri pergunta para as secretárias
do CMS (Ivone e Sueli) se elas receberam estes relatórios. A secretária do CMS Sueli Mensen responde que não chegou relatório
da Ouvidoria, pois todo documento que chega vai para as reuniões. A conselheira Gizelle Bombieri pede para a senhora Ângela
que envie o protocolo dos documentos da Ouvidoria que foram enviados para o CMS. A senhora Ângela fala que o atendimento
da Ouvidoria é feito das oito às dezessete horas pessoalmente ou através dos telefones 0800-6434595 ou 3225- 5073; diz que
os telefones da Ouvidoria estão disponíveis em todas as unidades de saúde. 5. Informes dos Conselheiros. A conselheira Vera
Wosgerau fala que de um relato de uma funcionaria sobre o atendimento do Serviço de Obras Sociais (SOS). A Vice Presidente
Juliana de Jesus Maciel fala que vai ser encaminhado um oficio ao órgão competente. A Vice Presidente Juliana de Jesus encerrou
a reunião 20h20min.

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – C.M.S.
Ata da 19ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois

mil e doze, às dezoito horas, na Sala de Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na Rua XV de novembro, 120, Edifício
Itamaracá, na cidade de Ponta Grossa, realizou-se a décima nona da reunião ordinária do CMS de Ponta Grossa, estando
presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes conforme lista de presença em anexa. Verificada a presença de quorum, o
Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão assumiu e procedeu à abertura da reunião, cumprimentando a todos os presentes,
conselheiros e participantes. Pauta do dia 1. Leitura da Ata. 2. Leitura dos ofícios. 3. Ordem do Dia. 3.1. Apreciação do
credenciamento do CAS (centro de atenção a saúde).  3.2. Explanação de metas pactuadas no pacto pela saúde 2012 e
validação da alteração de endereço da unidade Parque dos Sabiás. 3.3. Apresentação de solicitação referente à resolução 014/
2011.  5. Informe dos Conselheiros. . 01. Leitura e aprovação da Ata. Aprovada 18 ª ata da reunião ordinária. 2. Leitura dos
ofícios recebido e enviados. Lidos pelo 1º secretário Paulo Saincler Heusi e pelo 2° secretário Sergio Ferreira Doszanet. 3.
Ordem do Dia. O presidente Jefferson Gomes Palhão pergunta se os conselheiros concordam com a inversão da pauta 3.3. Pela
pauta 3.2. 3.1. Apreciação do credenciamento do CAS (centro de atenção a saúde). O presidente Jefferson Leandro Gomes
Palhão, coloca em votação o credenciamento dos CAS. A comissão aprova por unanimidade o que foi discutido na Comissão
Municipal de Contratualização de Contratos e Projetos, e que a resolução seja feita conforme o que foi discutido na Comissão.
3.3. Apresentação de solicitação referente à resolução 014/2011. O Senhor Bruno Felipe Santos Silva fala que quando foi
feita aprovação de contas em junho de 2011, foi conversado que ficaria deliberado para conversar a respeito de alguns pontos
da resolução 014/2011  à aprovação de contas, um dos pontos que estava sendo problemático era referente às assinaturas que
estavam dentro da resolução que seria o Secretário de Finanças, do Controlador do Município e contador da Secretaria de
Finanças, nos tínhamos sugerido a supressão dessas assinaturas dentro da resolução, permaneceria a assinatura do Secretário
de Saúde, do prefeito e de todos os funcionários da secretaria. Apenas suprimindo as assinaturas Secretário de Finanças, do
Controlador do Município e contador da Secretaria de Finanças, e outro item era sobre o artigo 2° quanto a ser trimestral por que
agora passou pela nova resolução do Ministério a ser quadrimestral, temos que fazer esta adequação na resolução 014/2011
para ficar acertada neste ponto. O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão fala que vai ser encaminhado para a Comissão
de Orçamento. O coordenador da Comissão de Orçamento Sergio Ferreira Doszanet fala que a reunião da comissão de Orçamento
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ficou marcada para o dia 26 de outubro de 2012 às 17h00min na sede do Conselho e convida todos os demais conselheiros.
3.2. Explanação de metas pactuadas no pacto pela saúde 2012 e validação da alteração de endereço da unidade Parque
dos Sabiás. A Sra. Alexandra L. Lopes fala que em 2009 foi enviado para o Ministério da saúde algumas propostas de novas
unidades e uma delas foi o Parque dos Sábias, porém este foi sem o endereço para o Ministério da Saúde, portanto agora o
Ministério solicita que seja enviado exatamente o endereço o Parque dos Sábias e o Registro do Imóvel para que seja atualizado
o endereço. O Parque do Sábia se localiza no rua Siqueira Campos, quadra 1, lote 4 e 5 ,  agora aguarda-se que o Ministério
aceite esse novo endereço. Comenta também que aconteceu com mais cinco unidades a mesma coisa, ou seja, o endereço não
foi enviado é necessário, portanto fazer a complementação desses endereços. A conselheira Giselle Bombieri fala que acompanhou
muito bem essa questão do Parque das Sábias e que o Prefeito não sabia aonde iria construir era para ser feito no Parque Nossa
Senhora das Graças e a pedido de um vereador ele foi remanejado para o Parque do Sábia, porém como ainda não tinha lote
de rua na Parque dos Sábias o Ministério da Saúde falou para mandar o endereço e depois fazer a modificação assim que
houvesse o loteamento, mas este endereço não foi atualizado e agora o Ministério da Saúde esta cobrando o novo endereço.
Comenta ainda ser comum na secretaria, por exemplo, ser aberta uma conferencia para decidir o local de uma nova unidade o
Município decide há mudança desse endereço a pedido de algum vereador. Diz ainda que foi exatamente isso que aconteceu
no Parque dos Sábias, o Município queria construir no Parque Nossa Senhora das Graças porém ainda não tinha sido decidido
então um vereador pediu para que fosse mudado para o Parque dos Sábias. A Sra. Alexandra L. Lopes comenta que, esses
terrenos das cinco unidades que ela citou, foram discutidos com a PROLAR e já foram reservados pelo município para saúde não
havendo possibilidades de nenhum vereador mudar o local. Explica também o que é o SISPAC, dizendo que é o sistema de
informação para pactuar as metas e os indicadores do município referente ao ano de 2012, explica ainda que o SISPAC esta
atrasado devido ao fato de que o estado do Paraná queria fazer um novo contrato organizativo, mas o estado do Paraná não
pode aderir ao Plano neste momento, então foi atrasada toda a programação do SISPAC deste ano. 4. Informe aos conselheiros.
A Secretária Executiva Sueli Terezinha Mensen declara aos conselheiros que na mudança do conselho do prédio do Guaira para
a Rua XV de Novembro sumiu o retro projetor não sabendo aonde ocorreu o fato se foi dentro do prédio o horário que saíram
para o almoço porque as divisórias estavam no chão e também os carregadores deixaram algumas coisas  no andar de baixo
próximo ao elevador e o caminhão aberto não sabendo, portanto de que forma sumiu. Informa o fato para conhecimento dos
conselheiros, declarando que foi procurado o retro projetor pela mesma e por Ivone (secretaria executiva) e este não foi
encontrado. Declara que o que podem fazer é informar ao conselho o sumiço e fala que caso necessário será feito um relatório
detalhado, para a Secretária, sobre o ocorrido, e se a Secretária entender que seja necessário abrir sindicância fica na prerrogativa
da Secretária esta decisão de abrir sindicância ou não, declara que o seu dever de informar ao conselho foi cumprido. A conselheira
Giselle Bombieri faz uma colocação de que foi pedido de oficio para ouvidoria do município que mandasse o relatório e comenta
que o Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão estava na reunião aquele dia, que o relatório já foi pedido para secretária
já extrapolou o prazo e não enviou o relatório, pede então para a plenária do conselho tome alguma providencia mais direta,
porque para aprovação do orçamento que vai para o Ministério Público será necessário este relatório. Fala ainda que a Diretora
da Ouvidoria falou que tinha tudo isso e mandaria para o conselho, ela garantiu em plenária que mandaria este relatório porém
o mesmo ainda não chegou ao conselho. E ainda comenta que chegou oficio do CAPIS i e que é necessário chamar a Comissão
de Saúde Mental porque ficou do CAPIS i o cronograma de ação, sendo necessário saber exatamente de que a que dia vai ser
feito treinamento o que está sendo feito e qual é a segunda etapa, comenta ainda que houve uma reunião na secretária em
que já foi discutido esse assunto. Sugere ainda nesta plenária do conselho que, como todas as reuniões são abertas e a plenária
é soberana nas decisões que ela toma qualquer reunião que seja feita mesmo que informalmente na Secretária Municipal de
Saúde que não haja dois conselheiros junto seja feito um relatório e este seja levado pelas secretárias para plenária a fim de
conhecimento, pois que acredita que isso torna uma coisa mais aberta e mais clara. Fala ainda que foi em uma reunião informal
na Secretária e foi dito pelo presidente do conselho que os conselheiros ligaram sobre a questão do CAPIS i, pois queria ouvir
da Secretária. Comenta que já tinha sido feita uma reunião com a Coordenadora do CAPIS i da Saúde Mental com o Juliano Del
Gobo que é Coordenador da Comissão de Saúde Mental. Fala que para não acontecer novamente de dizer que conselheiro
ligou e falar com a secretaria para ouvir o outro lado, até porque o presidente o coordenador do trabalho mais a plenária e
soberana, e para que tudo fique mais claro e que toda a plenária tenha conhecimento dessas reuniões e até mesmo dessas
ligações que o presidente ou algum outro membro do conselho possa receber da secretaria, seja tudo relatado e colocado em
plenária pelas secretárias, pede para as secretárias tomem essa providencia.  Falando que a plenária é soberana e mesmo que
o presidente exponha uma situação e a plenária concorde isto tem que ir para votação, conclui falando que ela ligou para o
Presidente falando da questão do CAPIS i por uma questão de respeito à hierarquia, mas já estavam tomando as providências.
Fala que ocorreu também na visita do PSF (programa saúde da família) de a Secretária Municipal de Saúde ligar para saber o
que estava ocorrendo, declara que isto tem que acabar porque a plenária é soberana, portanto cabe a ela tomar qualquer
decisão. O Presidente Jefferson Leandro Gomes Palhão informa que a o CMS deve ter recebido por email um convite para
capacitação dos conselheiros e quem tiver interesse ver este email, pois há um prazo limite para se inscrever, e encerra a reunião
ás 19h59min.

CÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPCÂMARA MUNICIPALALALALAL
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

  ORDEM DO DIA: 03/12/2012                                                     SESSÃO  ORDINÁRIA

EM SEGUNDA DISCUSSÃO

DO VEREADOR JULIO KÜLLER
PROJETO DE LEI Nº 76/12 – Altera o item 4.08, da Tabela de Serviços do ISSQN, anexa à Lei nº 7.500, de 31/12/2003.

DO VEREADOR FABIO DONHA ARTERO
PROJETO DE LEI Nº 94/12 – Denomina de ONIVALDO SEIFERT a Rua “A do Conjunto Habitacional Itapoá, no trecho

compreendido entre a Estrada Eduardo Burgardt até a Rua “O”, da Colônia Tavares Bastos, nesta cidade.

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR PASCOAL ADURA
PROJETO DE LEI Nº 97/12 – Denomina de DOUTORA ZILDA ARNS o Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI, a ser

construído no Jardim Conceição, lote 07, Bairro de Uvaranas, neste Município.
PARECERES:  CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo Geral em apenso
                          COSPAPICT  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR
PROJETO DE LEI Nº 115/12 – Dispõe sobre a retirada de veículos abandonados nas vias públicas do Município e dá outras

providências.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF     - Favorável
                          COSPAPICT  - Favorável

DO VEREADOR JULIO KÜLLER
PROJETO DE LEI Nº 187/12 – Inclui o imóvel que menciona no perímetro urbano do Município de Ponta Grossa.
PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                          CFOF   - Favorável
                          COSPAPICT  - Favorável

DO VEREADOR VALFREDO LACO DZAZIO
PROJETO DE LEI Nº 237/12 – Acrescenta inciso VII ao art. 227 da Lei nº 6.857, de 26/123/2001 – Código Tributário

Municipal.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                           CFOF    - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 302/12 – Autoriza o Poder Executivo a doar área de terreno no Parque de Confecções Santa Luiza

a Merena Confecções de Uniformes Profissionais Ltda.
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF     - Favorável
                          COSPAPICT  - Favorável

DEPARTAMENTO    DO    PROCESSO    LEGISLATIVO,   em   30  de   novembro  de 2.012.
Ver. MAURÍCIO SILVA

Presidente

AAAAATTTTTOS DOS DOS DOS DOS DA A A A A ADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETADMINISTRAÇÃO INDIRETAAAAA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

EXTRATO DO 1° ADITIVO AO CONTRATO 027/2012
CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA:Considerando os termos do Decreto Municipal n° 6.327 de 13/08/2012, inclui a permissionária a

seguir:
VIAÇÃO SANTANA DO IAPÓ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Av. Monteiro Lobato, 2001 – Jardim

Carvalho – Ponta Grossa, Pr, inscrita no CNPJ n° 76.803.766/0001-76, tendo como representante legal o Sr. Mario Jorge Fadel,
portador do RG 241.413-9 e CPF 010.266.239-87.

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam mantidas em todas as demais cláusulas e condições do Contrato originário.
EDIMIR JOSÉ DE PAULA

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO N° 044/2012

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: EDITORA N.D.J. LTDA
OBJETO: assinatura de periodico mensal – Boletim de Licitações e Contratos
Valor: R$ 7.500,00
VIGÊNCIA: 12 meses
LICITAÇÃO: Inexigibilidade 011/2012
FORO: Ponta Grossa  - Pr

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO N° 048/2012

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: AUTO LATARIA VENEZA LTDA
OBJETO: Empresa especializada para conserto de veiculo oficial
Valor: R$ 13.659,00
VIGÊNCIA: 30 dias
LICITAÇÃO: Dispensa 018/2012
FORO: Ponta Grossa  - Pr

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
EXTRATO DO CONTRATO N° 049/2012

CONTRATANTE: AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE
CONTRATADA: RETIMAQ – RETÍFCA DE MÁQUINAS LTDA
OBJETO: prestação de serviços de mecânica em geral, retifica de motores e manutenção preventiva e corretiva
Valor: R$111.000,00
VIGÊNCIA: 12 meses
LICITAÇÃO: Tomada de Preços  002/2012
FORO: Ponta Grossa  - Pr

COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR
CARTA CONVITE Nº 07/2012
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATADA: ZTF – Comércio de Materiais Elétricos Ltda.
OBJETO:  fde 28 (vinte e oito) Postes de Energia Elétrica, compreendendo sua montagem e colocação no local denominado

Loteamento Parque dos Sabiás.
VALOR:  R$11.620,00 (onze mil, seiscentos e vinte reais).
PRAZO DE ENTREGA E COLOCAÇÃO:  15 (quinze) dias corridos.
Ponta Grossa, 30 de novembro de 2012.

Herivelto Benjamim
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