
DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

EDIÇÃO Nº 1.243 / ANO VI / 06 PÁGINAS 

Jornalista responsável: EDGAR HAMPF
Identifi cação profi ssional nº 6681

Lei Nº 9926/2009

PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 2014

D E C R E TO S

D E C R E T O   Nº  8. 5 7 7, de 1º/04/2014
Altera a estrutura administrativa da Prefei-
tura Municipal de Ponta Grossa, conforme 
especifi ca.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no artigo 71, inciso VIII, letra ‘a’ 
da LOM c/c com o artigo 6º da Lei n. 11.223/2013, considerando, ainda, a redação do 
anexo II, da Lei n. 4.284/89 com a redação da Lei n. 11.282/2013, 

D E C R E T A
Art. 1º. Fica promovida, a partir de 1º de abril de 2014, a alteração do seguinte cargo 
em comissão:

Denominação dada pela Lei n. 11.282/2013. Nova denominação conferida por este 
Decreto

Quant. Denominação Nível Quant. Denominação Nível

01
Assessor de Gabinete, da Secretaria 
Municipal de Administração e Assuntos 
Jurídicos.

CC 
10 01

Diretor do Departamento de 
Educação, vinculado a Secre-
taria Municipal de Educação.

CC 
10

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E ASSUNTOS JURÍDI-

COS, em  1º de abril de 2014.
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal
DINO ATHOS SCHRUTT

Secretário Municipal de Administração e
Assuntos Jurídicos

L I C I TA Ç Õ E S

Processo nº 211      Dispensa nº 37          Protocolo nº  0940233/2014
Data de expedição  - 07/04/14
Objeto - Contratação de Serviços de Publicação de Avisos de Edital de Processos Li-
citatórios, para atender às necessidades do Departamento de Compras e Contratos 
da Secretaria Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos - SMAAJ. Sendo 20 no 
Formato 2 x 6 e 20 no formato 2 x 8..
Órgão Solicitante SECR.MUN.DE ADMINISTR.E ASS.JURÍDICOS

Item Quantidade Valor Unitario Valor Total do Item 
Publicação de Avisos de Edital. 20,00 Formato 2 x 6 165,00 3.300,00
Publicação de Avisos de Edital. 20,00  Formato 2 x 8 220,00 4.400,00

Fornecedor Valor Total
EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA 7.700,00

_________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 125/2014
Data: 22/04/2014
Horário: 09:01 horas
Objeto:  Aquisição de Veículos (CAMINHÃO DE CARGA URBANO C/ BAÚ 0KM, 
CAMINHÃO 3/4 C/ CABINE DUPLA OU SUPLEMENTAR 0KM, MICRO ÔNIBUS C/ 
ADAPTAÇÃO P/ CADEIRANTE 0KM), para suprir as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação, em conformidade c/ as normas do PROCONVE e c/ o 
Código de Trânsito Brasileiro, conforme descrições em Edital.
Valor máximo: R$ 775.666,67 (setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e 
seis reais e sessenta e sete centavos). 
Dotação Orçamentária: 0902 12 361 76 1 195 449052520000
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

ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação
Ponta Grossa, 04 de abril de 2014.

_________________________________________________________
AVISO DE EDITAL

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

Pregão, na Forma Eletrônica nº 112/2014
Data: 24/04/14
Horário: 13h00min 
Objeto:  Veiculo automotor tipo furgão , 0 km , ano 2013 modelo 2014 (última 
versão) , capacidade para 2 passageiros , com capacidade de carga de 600 a 800 
Kg , com capacidade volumétrica de no mínimo 2,8 m³, motor de no mínimo 1.4 , 
potência mínima de 70 cavalos , bicombustível , 4 (quatro) portas (2 laterais dian-
teira , 1 lateral deslizante com trava de segurança , 1 traseira portas assimétricas 
com ou sem vidro) , tanque capacidade mínima de 50 litros , rodas aro 13 ou 14 
, espelhos retrovisores c / comando interno , predisposição para som completa 
, direção hidráulica, iluminação no compartimento de carga , tapete no vão de 
carga impermeável , cor sólida branca. 
Valor máximo: R$ 171.371,95 (cento e setenta e um mil trezentos e setenta e um 
reais e noventa e cinco centavos). 
Dotação Orçamentária: 0802 10 301 64 1 185 449052520000
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

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 31 de março de 2014.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão Registro de Preço na Forma Eletrônica nº 120/2014
Data: 23/04/14
Horário: 13h30min  
Objeto:  Aquisição de material médico descartável PARA USO DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE SAÚDE.
Valor máximo: R$ 409.513,00 (quatrocentos e nove mil quinhentos e treze reais). 
Dotação Orçamentária: 

Recurso Dot. Orçamentária Secretaria
0/303 08021012202352074/339030 SMS
495 08021030100552076/339030 SMS
495 08021030100552080/339030 SMS
496 08021030200612095/339030 SMS
496 08021030200612094/339030 SMS
496 08021030200612098/339030 SMS
496 08021030200612099/339030 SMS
496 08021030200612100/339030 SMS
496 08021030200612258/339030 SMS
369 08021030200512068/339030 SMS
369 08021030200582090/339030 SMS
369 08021030200612092/339030 SMS
352 08021030200612093/339030 SMS
497 08021030400622103/339330 SMS
497 08021030400622104/339030 SMS
497 08021030500622105/339030 SMS
497 08021030500622106/339030 SMS
497 08021030500622107/339030 SMS
510 08021012200102073/339030 SMS

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

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 03 de abril de 2014.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 129/2014
Data: 23/04/14
Horário: 15:00 horas
Objeto:  Aquisição de Material de Consumo (Sementes de Fores e Insumos), para aten-
der às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA
Valor máximo: R$ 38.076,40 (trinta e oito mil e setenta e seis reais e quarenta centavos). 
Dotação Orçamentária: 3102 18 601 106 2 203 339030310000
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

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 07 de abril de 2014.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 132/2014
Data: 24/04/14
Horário: 15:00 horas
Objeto:  Aquisição de material permanente (Retroescavadeiras) para atender às neces-
sidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária - SMAP
Valor máximo: R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais). 
Dotação Orçamentária: 
0602 20 334 105 1 151 449052400000
0602 20 334 105 1 151 449052400000
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
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DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 07 de abril de 2014.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 128/2014
Data: 23/04/14
Horário: 10:01 horas
Objeto: Aquisição de Gênero Alimentício (óleo de soja), para comercialização nas unida-
des do Programa Mercado da Família.
Valor máximo: R$ 172.800,00 (cento e setenta e dois mil e oitocentos reais). 
Dotação Orçamentária: 2903 23 692 132 2 197 339030079900
Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexo, 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

SÉRGIO ZADOROSNY FILHO
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 07 de abril de 2014.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 124/2014
Data: 22/04/14
Horário: 10:00 horas
Objeto:  Aquisição de ventiladores para climatização das 8 lojas e do Depósito do Pro-
grama Mercado da Família.
Valor máximo: R$ 7.663,00 (sete mil seiscentos e sessenta e três reais). 
Dotação Orçamentária: 2903 23 692 132 1 249 449052340000
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

SERGIO ZADOROSNY FILHO
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 04 de abril de 2014.
_________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 76/2014 
OBJETO : Aquisição de impressoras térmicas para uso da Farmácia Popular da 
Secretaria Municipal de Saúde 
VENCEDOR : PR Telecom Comércio e Serviços Eireli – ME – itens 01 e 02 - VALOR 
TOTAL R$ 4.600,00
Pregoeira: Maria Claudete Wanderley
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 126/2014
Data: 22/04/14
Horário: 14:00 horas
Objeto:  Contratação de empresa para prestação de Serviço de Transporte, carga e 
descarga de equipamentos e mercadorias entre o depósito e as lojas do Programa 
Mercado da Família
Valor máximo: R$ 470.400,00 (quatrocentos e setenta mil e quatrocentos reais). 
Dotação Orçamentária: 2902 23 692 132 2 194 339039740000
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

SERGIO ZADOROSNY FILHO
Secretário Municipal de Abastecimento

Ponta Grossa, 04 de abril de 2014.
_________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL -  64/2014
OBJETO:  Contratação de empresa especializada para manutenção e conserto de 
equipamentos de Informática para a Secretaria Municipal de Saúde.
VENCEDOR: DIGISYSTEM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS DE IN-
FORMATICA LTDA 
ITEM – 1 – R$28.800,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$28.800,00
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12 meses
Pregoeira: Claudete Rosana de Quadros
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
_________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO NA FORMA ELETRÔNICA 072/2014
OBJETO:  Contratação de empresa especializada no fornecimento de insumos 
para execução de exames de Imunoquímica, com a consequente cedência dos 
aparelhos. 
VENCEDOR: ESPECIALISTA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO  S.A
ITEM – 1 – R$820.656,00
TOTAL DO VALOR DO CONTRATO: R$820.656,00
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 12 meses
Pregoeira: Claudete Rosana de Quadros
Maiores informações no Departamento de Compras da P.M.P.G.
_________________________________________________________

AVISO DE EDITAL
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, 

através de seu Departamento de Compras, torna público a realização do seguinte pro-
cedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº 125/2014
Data: 22/04/14
Horário: 09:01 horas
Objeto:  Aquisição de Veículos (CAMINHÃO DE CARGA URBANO C/ BAÚ 0KM, CAMI-



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.243 - PONTA GROSSA, TERÇA-FEIRA, 08 DE ABRIL DE 20142

NHÃO 3/4 C/ CABINE DUPLA OU SUPLEMENTAR 0KM, MICRO ÔNIBUS C/ ADAP-
TAÇÃO P/ CADEIRANTE 0KM), para suprir as necessidades da Secretaria Municipal 
de Educação, em conformidade c/ as normas do PROCONVE e c/ o Código de Trânsito 
Brasileiro, conforme descrições em Edital.
Valor máximo: R$ 775.666,67 (setecentos e setenta e cinco mil seiscentos e sessenta e 
seis reais e sessenta e sete centavos). 
Dotação Orçamentária: 0902 12 361 76 1 195 449052520000
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

DINO ATHOS SCHRUTT
Secretário Municipal de Administração e Assuntos Jurídicos

Ponta Grossa, 04 de abril de 2014.
_________________________________________________________

PREFEITURA DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 003/2014
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se 
público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa 
PONTA GROSSA ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Rua Albuquerque Maranhão, 
nº 219, Neves, Ponta Grossa – PR, CEP 84020-440, Fone 42-34351818. Valor da pro-
posta R$299.998,04 (duzentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e pito reais 
e quatro centavos).

Licitação Modalidade Tomada de Preços n.º 004/2014
RESULTADO DE JULGAMENTO

Em cumprimento ao disposto no art. 109, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 torna-se 
público o resultado da licitação em epígrafe, declarando como vencedora a empresa 
REYCO SISTEMAS E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA., estabelecida na Rua Dr. 
Agostinho Porto, nº 694, Coelho da Rocha, São João de Meriti– RJ, CEP 25.555-402, 
Fone 21-2651-2298. Valor da proposta: R$ 702.779,91 (setecentos e dois mil setecen-
tos e setenta e nove reais e noventa e um centavos).

João Ney Marçal Júnior
Presidente da Comissão

C O N T R ATO S

SEGUNDO ADITIVO  AO CONTRATO N° 591/2013
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    PAULA ANDREA MORAES GIRALDEZ                                   
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução, aludido 
na cláusula  sexta do instrumento originário, em mais 30(trinta) dias de 18/01/2014 a 
17/02/2014. Convalidando 18/01/2014. 
_________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO CONTRATO Nº 119/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CARLOS ALBERTO ALBUQUERQUE    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima primeira do instrumento origi-
nário, que passará ter a seguinte redação:
“A fi scalização do contrato fi cará a cargo dos servidores: Elizabete Aparecida de Oli-
veira... ; 
Octavio Mauricio Torrens... ; Luiz de Mattos Santos... e  Jean Marcel Matias 
_________________________________________________________

OITAVA RETIFICAÇÃO CONTRATO Nº 189/2008
CONTRATANTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:    PONTA GROSSA AMBIENTAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 
PÚBLICO S/A
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula oitava do instrumento originário, que 
passará ter a seguinte redação:
“As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da dotação orçamen-
tária n° 0703.1545.200882.066/339039 Código Reduzido nº 5506.”
_________________________________________________________

QUARTA RETIFICAÇÃO CONTRATO Nº 551/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RENATA DOMINGUES ME    
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula décima primeira do instrumento origi-
nário, que passará ter a seguinte redação:
“A fi scalização do contrato fi cará a cargo da servidora Terezinha Aparecida de Camar-
go...
_________________________________________________________

CONTRATO Nº 193/2014
PERMITENTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PERMISSIONÁRIO: CLEON MESSIAS GOTECHILS
OBJETO: O PERMITENTE autoriza o uso, pelo PERMISSIONÁRIO do imóvel referente 
à Escola Municipal Edgar Sponholz, de propriedade do PERMITENTE. 
PRAZO: O prazo de vigência desta permissão é de 01 (um) ano, com início em 
16/12/2013 e término em 16/12/2014
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
_________________________________________________________

CONTRATO Nº 216/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ABP COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA
OBJETO: a prestação de serviço referente a  Administração de Eventos para o 20º  
Rodeio Crioulo de Ponta Grossa. 
VALOR: R$ 28.000,00 (vinte oito mil reais) 
PRAZO: 04 á 06 de Abril de 2014 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão n°82/2014 
_________________________________________________________

CONTRATO Nº 211/2014
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
LOCADOR: ANSELMO MORO & CIA LTDA ME
OBJETO: a locação do imóvel situado na Rua Comandante Paulo Pinheiro Schmidt, 
s/n°, Vila Rubini, destinado ao uso e funcionamento da Associação dos Catadores de 
Uvaranas 
VALOR: R$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais) mensais 
PRAZO: O presente contrato tem início em 01/04/2014 e término em 31/03/2015.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
DISPENSA: Dispensa de Licitação n° 29/2014
_________________________________________________________

PRIMEIRA RETIFICAÇÃO CONVÊNIO Nº 193/2013
CONVENENTE:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONVENIADA:    ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retifi cada a cláusula sétima do instrumento originário, que 
passará a ter a seguinte redação:
“O presente Convênio entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá vigên-
cia até 24/06/2014, podendo ser prorrogado e/ou alterado no interesse dos partícipes, 
mediante análise criteriosa e aprovação da Secretaria Municipal de Saúde / através 
do Fundo Municipal de Saúde, através de TERMO ADITIVO assinado pelas partes, 
desde que solicitado pela CONVENIADA com antecedência mínima de 45 (quarenta 
e cinco) dias.”
_________________________________________________________

CONTRATO Nº 215/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SUPERMERCADO FIEBIG LTDA 
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de lanches e refeições 
aos pacientes acompanhantes e funcionários do Hospital Municipal Dr. Amadeu Puppi, 
Hospital da Criança João Vargas Oliveira, SAMU e Secretaria de Saúde
VALOR: R$ 72.310,41 (setenta e dois mil trezentos e dez reais e quarenta e um cen-
tavos)
PRAZO: 180 ( cento e oitenta ), dias
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.

LICITAÇÃO: dispensa de Licitação nº 30/2014
_________________________________________________________

CONTRATO Nº 189/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: EUGENIO & MARQUES LTDA (TECNOMED) 
OBJETO: prestação de serviço - locação de equipamentos médicos hospitalares para 
Secretaria Municipal de Saúde. Locação de 01 (um) aparelho de Raio X 500 e 01 ( um ) 
aparelho de Processadora de Filmes de Raio X, incluindo manutenção e peças, o qual 
será utilizado nas dependências do Hospital Municipal
VALOR: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) 
PRAZO: 12 (doze ) meses 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão n°26/2014 
_________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 102
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA 

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.
1 1.000,00 TON Cimento asfáltico de petróleo CAP 50/70/PETROBRÁS 1.400,0000

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 37/2014
_________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 111
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SANDRA CONFECÇÕES
LOTE ITEM Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unitário

1 1 500 UND Avental Cirúrgico. Confeccionado em tecido pré-encolhido tipo 
brim 100% algodão, sarja 3/1, resistente a lavagem industrial... 35,9900

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Presencial – Registro de Preços nº 413/2013
_________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 108
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BRINTEX COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA 

LOTE ITEM Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unitário

7 1 1.020 UND Pijama infantil. Confeccionado em tecido 
misto liso.... 28,400

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Presencial – Registro de Preços nº 413/2013
_________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 82
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: H. A. ERBE & CIA LTDA 

Lote item Qtd Und Descrição/MARCA Valor 
Unit.

3 1 350,00 UND Jaleco Unissex. COR: verde claro de acordo com o padrão de co-
res fornecido pela SMS.... 40,32

3 2 20,00 UND Jaleco Unissex. COR: verde claro..... 54,15

5 1 46,00 UND Jaleco Unissex. COR: lilás claro de acordo com o padrão de cores 
fornecido pela SMS.... 49,95

6 1 48,00 UND Jaleco Unissex. COR: cinza escuro de acordo com o padrão de 
cores fornecido.... 42,00

6 2 286,00 UND Jaleco Unissex. COR: cinza escuro de acordo com o padrão... 42,00

6 3 10,00 UND Jaleco Unissex. COR: cinza claro. TAMANHO M ( 3); G    ( 3); 
GG ( 4)... 41,00

10 1 440,00 UND Jaleco Unissex Agente Comunitário de Saúde. COR: azul royal de 
acordo com o padrão... 43,97

11 1 183,00 UND Camisa gola polo . COR:  cinza claro  gola e frizo chumbo de acor-
do com o padrão... 43,00

11 2 124,00 UND Jaqueta . COR:  cinza claro de acordo com o padrão... 127,22

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Presencial/Registro de Preços nº. 293/2013
_________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 77
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS 
MEDICOS LTDA 

item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

1 250,00 und Sistema Fechado de aspiração traqueal  nº 12 . Tubo 54 cm comprimen-
to. Contém: Conector para respirador... 28,2400

2 250,00 und Sistema Fechado de aspiração traqueal  nº 14 . Tubo 54 cm comprimen-
to. Contém: Conector para respirador;... 28,2400

3 250,00 und Sistema Fechado de aspiração traqueal  nº 16 . Tubo 54 cm comprimen-
to. Contém: Conector para respirador... 47,5000

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 368/2013 
_________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 317
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CAURÉ INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA - ME

Item Qtd Und Descrição/MARCA Valor Unit.

7 235,00 Und Armário em aço com duas portas. Com 4 prateleiras internas reforça-
das... 331,0000

9 120,00 Und Armário em aço com duas portas. Com 4 prateleiras... 272,0000

10 230,00 Und Armário em aço com duas portas. Com 6 prateleiras internas reforça-
das... 416,0000

11 125,00 Und Armário em aço com duas portas. Com 6 prateleiras internas reforça-
das... 293,0000

PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 395/2013

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

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO 025/2014
TESTE SELETIVO Nº 003/2011

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa CGC/MF: 76.175.884/0001-87
Emprego público: AGENTE COMUNIT. DE SAUDE

Matr Nome RG Data 
Ingresso Local Class.

23819 MARILIA BEKES DE LIMA 97976058 01/04/2014 ADILSON BAGGIO 18

Total:  00001
TOTAL GERAL: 00001

Ponta Grossa, 7 de Abril de 2014.
_________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 024/2014
Teste Seletivo nº 003/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa CGC/MF: 76.175.884/0001-87
Emprego público: PROF.ENSINO FUNDAM. (Pz.Det.)

Matr Nome RG Data 
Ingresso

Data 
Término Class.

23812 FABIOLA GREIN LOMBA 81387842 01/04/2014 30/09/2014 0026
23818 MARGARETE MOTA CHIARATTI 59270710 01/04/2014 30/09/2014 0078
23821 KARINE GOTTWALD 95500501 03/04/2014 02/10/2014 0087
23827 TELMA NARA PISTUNE 2024138 04/04/2014 03/10/2014 0090
23815 ALESSANDRA ANTUNES GUERREIRO 83284145 01/04/2014 30/09/2014 0092

Total: 00005

Emprego público: SERVENTE ESCOLAR-(Pz.Det.)
Matr Nome RG Data 

Ingresso
Data 

Término Class.

23811 ELIAS FRONCZAK 59620177 01/04/2014 30/09/2014 0001 PNE
23810 ILIONETE APARECIDA DOS SANTOS 45751430 01/04/2014 01/04/2014 0008 AF

23813 REGIANE DE FRANCA S DE OLIVEIRA 123694872 01/04/2014 01/04/2014 0039
23830 INES BUENO CAETANO 45716040 07/04/2014 06/10/2014 0046

Total: 00004
TOTAL GERAL: 00009

Ponta Grossa, 7 de Abril de 2014.
_________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 023/2014
Concurso Público nº 002/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Emprego público: PROFESSOR 20HRS - PERMANENTE
Matr Nome RG Data 

Ingresso Data Término Class.

23817 LUCIA ODETE BRUCZKOVSKI GOMES 42793353 01/04/2014 0359
23814 ANA LUIZA CHAICOSKI NASCIMENTO 53885551 01/04/2014 0363
23829 LUCIANA FRITZ 69026770 07/04/2014 0365

Total: 00003
TOTAL GERAL: 00003

Ponta Grossa, 7 de Abril de 2014.
_________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 023/2014
Concurso Público nº 002/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Emprego público: PROFESSOR 20HRS - PERMANENTE
Matr Nome RG Data 

Ingresso Data Término Class.

23817 LUCIA ODETE BRUCZKOVSKI GOMES 42793353 01/04/2014 0359
23814 ANA LUIZA CHAICOSKI NASCIMENTO 53885551 01/04/2014 0363
23829 LUCIANA FRITZ 69026770 07/04/2014 0365

Total: 00003
TOTAL GERAL: 00003

Ponta Grossa, 7 de Abril de 2014.
_________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 022/2014
Concurso Público nº 001/2013

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Emprego público: SERVENTE ESCOLAR
Matr Nome RG Data 

Ingresso Data Término Class.

23822 PARAIDES LINETE ANNIES 40417400 03/04/2014 0091
23826 JANETE MARIA DRABESKI 50919560 07/04/2014 0092
23825 ADRIANA DO ROCIO DE ANDRADE 49251505 04/04/2014 0094
23824 MARALIZ DE ANDRADE MONTEIRO 82300759 03/04/2014 0099
23828 SILMARA NEVES DO NASCIMENTO 75330570 07/04/2014 0100

Total: 00005
TOTAL GERAL: 00005

Ponta Grossa, 7 de Abril de 2014.
_________________________________________________________

EXTRATO DE CONTRATOS DE TRABALHO Nº 021/2014
Concurso Público nº 004/2010

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
CGC/MF: 76.175.884/0001-87

Emprego público: EDUCADOR SOCIAL - FEMININO
Matr Nome RG Data Ingresso Data de Término Class.

23823 GRAZIELE CARNEIRO DA SILVA 98799028 03/04/2014 0012

Total: 00001
TOTAL GERAL: 00001

Ponta Grossa, 7 de Abril de 2014. 

D I V E R S O S

Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde – C.M.S. 
Aos seis dias do mês de março de dois mil e quatorze, às dezoito horas, na Sala de 
Reuniões do Conselho Municipal de Saúde, situada na rua XV de Novembro, 120 na 
cidade de Ponta Grossa, realizou-se a quarta reunião ordinária do CMS de Ponta Gros-
sa. Estavam presentes os conselheiros, Charles Renan Pinto Aurélio, Tatiana Menezes 
Garcia Cordeiro Regina Bittencourt, Elaine Cristina Antunes Rinaldi, Regina Aparecida 
Rodrigues, Eliane de Freitas, Gerusa Clazer Halila Possagno, Jiovany do Rocio Kissile-
vicz, Juliana de Jesus Maciel, Recson Eder Marques Pelentil, Leandro Soares Macha-
do, Sergio Ferreira Doszanet, Sergio Luis Ferreira de Andrade, João Carlos dos Santos 
Camargo, José Timóteo Vasconcellos,  Célio Leandro Rodrigues, deu quórum, a Presi-
dente Jiovany do Rocio Kissilevicz assumiu os trabalhos e procedeu a abertura da reu-
nião cumprimentando a todos os presentes, conselheiros e participantes.  Pauta do dia: 
1. Leitura e Aprovação da Ata 3ª da reunião Ordinária. 1.1.  Leitura dos Ofícios. 1.2 
Ofícios Recebidos 1.3 Ofícios Enviados 2. Relato Geral: 2.1. Neumari Perpetua da 
Cunha (Controle Social. 2.2 Informes Gerais: Defesa Civil e Evento da Mulher. 3. Ordem 
do dia: 3.1. Apresentação e Aprovação do Relatório Anual de Gestão de 2013 da Secre-
taria Municipal de Saúde. 3.2 Parecer referente ao pedido de Vista do Conselheiro Car-
los Eduardo Coradassi. 1. Leitura e Aprovação da Ata 3ª da reunião Ordinária. Aprovada 
com ressalvas do conselheiro Sergio Ferreira Doszanet, solicitando a fala na integra da 
apresentação da Lei 141. 11. Leitura dos Ofícios. 1.2 Ofícios Recebidos. Of. Circular nº 
20/VEOMI através do presente, solicitamos a indicação de representante desta institui-
ção para compor a Equipe do Comitê Regional de Prevenção de Mortalidade Materna e 
Infantil da área de abrangência da 3ª Regional de Saúde. Os Comitês são compostos 
por equipes multiprofi ssionais e interinstitucionais, de caráter educativo e sigiloso, e se 
traduz em ferramenta fundamental para avaliação/vigilância dos óbitos, para indicação 
das medidas de prevenção e para planejamento de ações e serviços de saúde. Traduz-
-se, portanto num instrumento para diminuição dos óbitos maternos infantis. As reuniões 
são mensais, com calendário pré estabelecido  e em horário de consenso com o grupo 
(normalmente com 3 horas de duração). A luta pela diminuição da mortalidade materna 
infantil é árdua e constante, e é tarefa de todos, portanto, a contribuição de profi ssionais 
desta instituição será muito importante para uma analise mais abrangente. O único é 
que o participante tenha real interesse em inserir-se no contexto e aprofundar seu co-
nhecimento na realidade local, quanto a este assunto. Convocamos o seu compareci-
mento a nossa primeira reunião dia 03/03/2014 ás 9:00, no auditório desta 3ª Regional 
de Saúde, para que juntos elaboremos nossa agenda de trabalho. SMS/103/2014 Enca-
minhamos em anexo Relatório referente a Prestação de Contas Orçamentária/Financei-
ra da SMS, 3ª Quadrimestre e Acumulado de 2013.Of. nº 01/2014 - Sindicato dos Tra-
balhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de PG. O Sindicato 
dos Trabalhadores nas Empresas de Reparação de Veículos e Acessórios de PG e re-
gião, CNPJ 01.055.661/0001-87, situado a Rua Rui Barbosa nº 131, centro, PG./PR, 
neste ato representado por Sr João dos Santos Camargo, vem por meio deste justifi car 
a ausência de seu conselheiro que no dia 18/2/14 estará em viagem. Of. nº 206/2014 IC 
nº 0113.12.000156-6 - Ministério Publico Encaminhar a vossa senhoria Copia da reco-
mendação Administrativa nº 06/2014 (enviada ao Excelentíssimo Senhor Marcelo Ran-
gel Cruz de Oliveira, Prefeito Municipal de PG.) para conhecimento. Of. nº 196/2014 IC 
nº 0113.13.000027-7 – Ministério Público Considerando as informações pela SMS (do-
cumento anexo) valho-me do presente para reiterando o ofício nº 1942/2013, solicitar a 
vossa Senhoria no prazo de 10 DIAS, informações sobre existência de demandas e re-
clamações da população  do bairro Jardim Planalto acerca do atendimento à saúde.Of. 
nº 10/2014 Solicitar pauta para reunião ordinária do dia 18 de março de 2014, para 
apresentação e aprovação do Relatório Anual de Gestão 2013 pela SMS. Solicito tam-
bém que nos seja encaminhada a lista de comissões temáticas existentes e seus parti-
cipantes, para que possamos marcar reunião de avaliação, pode ser encaminhada via 
email (sms@pg.pr.gov.br). Resposta dos ofícios nº 1880/2013IC nº 0113.11.000296-2, 
ofi cio nº 221/2014 IC nº 0113.11000296-2, para o Ministério Público. Encaminhar a Vos-
sa Senhoria, cópia de documentação da SMS de Saúde, para que se manifeste acerca 
da criação de grupo técnico de trabalho para análise do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários, assim como a atual situação quanto ao cumprimento da deliberação da 8ª 
Conferência Municipal de Saúde no que concerne à implantação de protocolos da NOB 
de Recursos Humana SUS, no prazo de 15 (quinze) dias. Pedido de vista do Conselhei-
ro Carlos Eduardo Coradassi.  Vimos por meio deste, encaminhar o parecer referente ao 
pedido de vistas realizado por este conselheiro na reunião do dia 18/2/2014. O presente 
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parecer encontra-se junto ao envelope anexo, o qual deverá ser aberto somente para a 
apreciação durante a reunião ordinária do dia 6/3/2014. Of. nº 078/2014 – UAMPG Ve-
nho através de este solicitar uma cadeira no conselho municipal de saúde novamente, 
nos baseando na ata lavrada no dia 23 de julho de 2011 onde consta no parágrafo 196 
a 199 que fi caríamos na suplência de uma cadeira no CMS, onde fomos informamos 
que já houve desistência porem não fomos informados para compor a vaga, onde já 
participamos dês de da fundação deste conselho e por “n” motivos viemos fi car fora 
deste conselho, nossa entidade hoje participa de todos os conselhos representativos de 
PG. representando 168 associações fi liadas com sede fi xa no edifício princesa sala 21 
e 22 exatamente a 25 anos formando assim uma representação legitima de toda cidade, 
e gostaríamos  de assim vir fortalecer este conselho nos colocando junto com nossos 
associados a disposição para fazer parte de um conselho importante para cidade de 
PG. como e o Conselho Municipal de Saúde onde com certeza poderemos muito contri-
buir  para o desenvolvimento de projetos que venha ao encontro da qualidade de vida 
de toda população.Of. nº 239/2014 PA nº 0113.14.00214-9 Valho-me do presente para 
encaminhar a Vossa Senhoria cópia da Recomendação Administrativa nº 05/2014 (en-
viada ao Secretário Municipal de Saúde) para conhecimento.Of. nº 07/2014 Informamos 
que as servidoras CASSIA GESUATO e ADRIANA CRIVOI representarão a 3ª Regional 
de Saúde junto ao CMS. Justifi cativa de falta de Sergio Doszanet na reunião do dia 
28/2/2014 da Comissão de Acompanhamento e Gestão da Atenção Básica. Documento 
recebido do gabinete do Vice – Prefeito Conforme solicitado pelo CMS, a Unidade móvel 
da Saúde atua nos seguintes bairros com o Projeto de Prevenção e Promoção em 
Saúde deste gabinete: Cambiju, Jardim Planalto e Ildemira, Gralh Azul, Pinheirinho, 
Roma e Atenas, DER, San Martim, Dom Bosco, Amália I e II, Vila Velha, Conchas, 
Trindade e Uvaia e demais demandas ligadas à Saúde e eventos já descritos no projeto. 
Os atendimentos ocorrem todas as segundas, quintas-feiras e sábados, com inicio as 
7h30min, sem horário fi xo para seu término dependendo da demanda de cada local. 
Sendo que seu itinerário respeita a ordem dos bairros acima descrita, retornando em 45 
dias em média em cada bairro. O nº de atendimentos varia de acordo com a demanda 
de cada local, em média prestado 40 atendimentos. Caso este Conselho de Saúde ne-
cessite de informações mais precisas quanto ao nº de atendimentos, sugerimos reque-
rer junto ao setor de Controle e Avaliação da SMS, órgão responsável dentro da SMS 
por todas as informações quantitativas junto ao Ministério da Saúde, Vale ressaltar o 
itinerário atende também solicitações dos pareceres dessa Prefeitura e outras secreta-
rias em eventos com data e horário defi nido pelos mesmos, estando presente toda a 
equipe da SMS e/ou do Projeto de Prevenção e Promoção em Saúde; nos demais dias 
a unidade móvel fi ca sob a responsabilidade da SMS. Reiteramos que já foi encaminha-
do a esse Conselho cópia do projeto e documentação dos profi ssionais envolvidos no 
Projeto responsabilidade deste gabinete. Convite – UEPG  O diretor geral e o diretor 
acadêmico têm a honra de convidar Vossa Senhoria para a cerimônia da abertura ofi cial 
do ano letivo dos programas de Residência Médica e Residência Multiprofi ssional do 
Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais - Wallace Tadeu de Mello e Silva. 
DIA 10 DE MARÇO AS 09h00min no Auditório do Hospital Universitário Regional dos 
Campos Gerais. Alameda Nabuco de Araujo, 601 - Ponta Grossa/Pr. 1.3 Ofícios Envia-
dos. Of. nº 022/2014 Através do presente o Conselho Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa vem mui respeitosamente solicitar junto a Vossa Senhoria informações acerca 
do repasse do Fundo Municipal de Saúde, pela SESA – Secretaria de Estado da Saúde 
uma vez que foi divulgado junto à imprensa pela assessoria da SESA (Fonte Jornal da 
Manhã – PG de 11 de fevereiro de 2014) que todos os repasses ao Fundo Municipal de 
Saúde foram realizados. O Conselho como órgão representante do Controle Social so-
licita mais esclarecimentos sobre essa questão. Certa de contarmos com vossa colabo-
ração reiteramos votos de estima e consideração. Notifi cação de desligamento do CMS 
da entidade SINDISIAB (Enviando via e-mail para) Boa Tarde!  Sr. Roberto Carlos Pra-
zeres de Andrade Silva Comunicamos o SINDISEAB, que está entidade perdeu  a ca-
deira no Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, por falta nas reuniões da Ple-
nária, pois o representante não comparece nas reuniões aproximadamente há um ano, 
com embasamento no Regimento Interno do CMS. Art. 13  inciso X  - O conselheiro ti-
tular que faltar por três reuniões consecutivas sem justifi cativas, o seu suplente ascen-
derá automaticamente a titularidade, com comunicação a entidade. Of. nº 023/2014. O 
Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa 
Senhoria informações sobre as especialidades. Qual a demanda por especialistas. Qual 
é o tempo de marcação de consultas para os especialistas. Quais as especialidades 
próprias do Município. Quantos médicos são da Secretária Municipal de Saúde. Quan-
tos médicos especialistas são contratados por convênio. Quantos médicos especialistas 
são contratados pelo consórcio. Quantas consultas são realizadas por cada especialista 
por dia. Qual a Carga horária de cada médico especialista. Como é mensurado a reso-
lutividade no Centro Municipal de Especialidade (CME). Quais as Unidades de Saúde e 
PSF que mais solicita especialista, e qual a demanda diária. Quantas consultas são 
disponibilizadas por especialista. Qual é o mínimo e máximo na marcação de retorno.Of. 
nº 024/2014 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, 
solicitar a Vossa Senhoria um carro todas as terças feiras e quintas feiras, das 08h00min 
ás 18h00min com intervalo para o almoço. Obs.: o carro fi cara a disposição do Conse-
lho, conforme acordado com o Secretario Municipal de Saúde e a Mesa Diretora do 
Conselho. Of. nº 025/2014 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por 
meio deste, solicitar a Vossa Senhoria a homologação e a publicação no Diário Ofi cial 
do Município a resolução nº 004/2014. Of. nº 026/2014. O Conselho Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar a Vossa Senhoria. 03 armários grandes 
com duas portas - novos.  01 mesa para escritório, 01 aparelho de telefone sem fi o, 02 
mouse, 02 pen-drive 3gb, 02 cadeiras. Of. nº 027/2014. O Conselho Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa vem por meio deste, informar a Vossa Senhoria que os documentos de 
apresentação (Relatório de Gestão, Plano Municipal de Saúde e outros), deverão ser 
encaminhados no prazo de cinco dias úteis antes da reunião para analise em tempo 
hábil pelos conselheiros. Se não for encaminhado no prazo supracitado à solicitação da 
pauta fi cará para a reunião seguinte. Of. nº 028/2014 O Conselho Municipal de Saúde 
de Ponta Grossa vem por meio deste, informar a Vossa Excelência em resposta aos 
ofícios nº 1880/2013IC nº 0113.11.000296-2, ofi cio nº 221/2014 IC nº 0113.11000296-2. 
A Secretaria Municipal de Saúde encaminhou e-mail ao Conselho para solicitar os no-
mes dos representantes do Conselho para fazer parte do grupo técnico formado pela 
Secretaria. Até este momento os representantes do Conselho não foram chamados 
para uma reunião para tratar do assunto do Plano de Cargos, carreira e Salários.  Of. nº 
029/2014 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, solici-
tar a Vossa Senhoria a publicação em Diário Ofi cial do Município as Atas 19ª e 20ª, das 
reuniões ordinárias do ano de 2011 do CMS. Of. nº 030/2014 solicitar a Vossa Senhoria 
informações sobre a carga horária dos servidores efetivos e comissionados bem como 
horário e expediente de cada um, lotados no hospital Amadeu Puppi e hospital João 
Vargas de Oliveira (Hospital da Criança), o valor de gasto com a folha de pagamento 
dos funcionários por setor. Obs.: prazo de 5 dias. Of. nº 031/2014 solicitar a Vossa Se-
nhoria informações sobre a carga horária dos servidores efetivos e comissionados bem 
como horário e expediente de cada um, lotados na Secretaria Municipal de Saúde, o 
valor de gasto com a folha de pagamento dos funcionários por setor. Obs.: prazo de 5 
dias. Of. nº 032/2014 solicitar a Vossa Senhoria cópia do organograma atualizado da 
Secretaria Municipal de Saúde constando a relação de todos os funcionários comissio-
nados, funcionários de carreira que exercem função de chefi a e/ou coordenação dentro 
do organograma da Secretaria Municipal de Saúde. Of. nº 033/2014 informar a Vossa 
Senhoria que em janeiro de 2014 foi realizada eleição para compor a nova Mesa Dire-
tora do Conselho. Portanto a Mesa Diretora do CMS de 2014 é composta por: Presiden-
te: Jiovany do Rocio Kissilevicz Vice-Presidente: Eliane de Freitas 1º Secretário: Carlos 
Eduardo Coradassi 2º Secretário: Recson Eder Marques Pelentil. Obs.: em anexo a Ata 
da eleição do CMS de 2014. Of. nº 034/2014 informar a Vossa Senhoria referente ao 
ofi cio nº 07/2014, o qual informa o nome das duas servidoras (Cássia Gesuato e Adriana 
Crivoi) que representarão a 3ª Regional de Saúde junto a este Conselho. Informamos 
que a 3ª Regional de Saúde (SESA) tem duas (2) vagas na titularidade e uma (1) vaga 
na suplência. Portanto solicitamos que seja especifi cada quem é Titular e quem é su-
plente; e-mail e telefone e endereço das servidoras. Of. nº 035/2014 O Conselho Muni-
cipal de Saúde de Ponta Grossa vem por meio deste, solicitar ao Controle de Avaliação 
de como é o agendamento, qual a ordem de atendimento, se solicita exames, quais, 
encaminhamento para consultas especializadas e qual é a unidade de saúde que faz as 
marcações de exames e consultas supracitadas.  Solicita os relatórios de atendimentos 
dos últimos seis meses. Of. nº 037/2014 Informando Freqüência das funcionárias e dos 
estagiários. Ofícios. Nº 038, 39, 40,41/2014 Informando as previsões das horas extras 
das funcionárias. A Presidente fala que não terá apresentação 3.1 Apresentação e Apro-
vação do Relatório Anual de Gestão de 2013 da Secretaria Municipal de Saúde será 
retirada da Pauta, porque a solicitação de pauta da secretaria é para o dia 18 de março.  
2. Relato Geral. 2.1. Controle Social, apresentado por Neumari Perpétua da Cunha a 
presidente passa a palavra para Neumari para fazer apresentação sobre o controle só-
cia. Neumari fala que o controle social esta presente na vida das pessoas em todos os 
momentos. Fala que a apresentação foi feita em parceria com assistente social Tereza 
Miranda, Controle social Motivação SUS, Sistema Único de Saúde sustento sonho  so-
lidariedade cidadania viva, objetivo Principal sustentabilidade, o SUS é a grande con-
quista de trabalhadores e artistas ao longo da historia fazendo o controle social e cons-
truindo o sonho da nação onde todos sejam respeitado com direitos atendidos  e seu 
dever cumprido isso é participação participar é consciência, aprendizado é sabedoria é 
caminho é processo não permite calar  frente a falcatrua ou injustiça fala que não esta 
ligando só alguns segmentos, todos os segmento quanto sociedade, defende a integra-
lidade ou é sagrado ou é profano  não deve ser engano ou ocultar a verdade. Construir 

é preciso o caminho o ser humano é sagrado e SUS Humanizado é um direito é assim 
que se entende consciência e direito não se compra e nem se vende fala que numa 
abordagem em relação ao seu pensamento sobre a questão da privatização principal-
mente na área de saúde, Privatizar é precário privatização é roubo coisa desnecessária 
é preciso que o gestor assuma o SUS que é constituição garanta e que proponha a re-
forma sanitária repudiando a terceirização, isso é quebra de contrato e ofende o nosso 
sujeito só pode ser cidadão em sabia condição que defende o que é direito é cidadania 
uma sociedade em ação garantindo passo a passo vencendo no cansaço quando o 
povo tem razão fala que controle social é isso caminho luta e progresso. Já é antigo no 
Brasil que caminho sempre inventa a sua promulgação sua promulgação vem na cons-
tituição com a lei 80.80 que especifi ca depois 8.142 que também é de 1990. aí fi camos 
contentes a saúde ganhou rumo, conferencias e conselhos passam a ser decisivos. O 
que antes se recomendava; e o gestor não acatava, hoje é deliberativo é através das 
instancias de controle social, conselhos e conferencias que o povo brasileiro vê mudar 
sua existência, na conquista de direitos e com muita animação, se transforma na pratica 
dia a dia e quem antes era indivíduo já começa ser ouvido, vai se tornando sujeito, fa-
zendo cidadania caminho se faz andando, essa luta nunca para, por vezes é melindro-
sa, quem assume compromisso de defender a gente, seja ele quem for usuário e traba-
lhador, conselheiro apenas ou da mesa presidente terá que tomar cuidado  ter olhar pra 
todo lado, ser ético e ter postura, não pode ser incoerente querendo te fazer mudar de 
idéia, com armadilhas já conhecida te oferecendo vantagem cuidado, mantenha lisura 
são forma de cooptar e te fazer calar como nos tempos da ditadura. E termina a fala com 
uma mensagem, “Quando a verdade for chamada nos olhos da multidão o em nós é 
palavra, no povo será ação” (Thiago de Mello). 2.2. Informes Gerais: Defesa Civil e 
Evento da Mulher. A presidente fala do evento do dia da Mulher que acontecerá na sede 
do conselho no dia 14 de março fala ainda que  fi zeram algumas visitas, ao gabinete do 
prefeito foram recebidos pelo chefe de gabinete secretario Linhares deixou claro que o 
conselho sempre teve ativo fala que as portas estão abertas para o gabinete e para o 
prefeito e coincidiu nesse dia que tinha uma reunião das entidades que as entidades 
estavam com 3(três)   a 4(quatro) parcelas mas ou menos sem receber, as quais foram 
passadas pela comissão do conselho coincidiu o mesmo horário fala que a Neumari  
que sempre esta a frente na reunião das entidades fomos todos para essa reunião do 
gabinete terminou a reunião fomos convidados para participar da reunião com o prefeito 
e as entidades junto com trinta entidades onde estava presente também o conselheiro 
Recson Eder Marques Pelentil que me acompanhou se surpreendeu que o prefeito dis-
se que não sabia do atraso do repasse, o prefeito se comprometeu que ia fazer uma 
parcela do repasse a presidente fala que a Neumari estava presente na reunião e ouviu 
alguma coisa referente ao conselho fala que ainda não foi pedir esclarecimento por falta 
de tempo fala que ainda vai pedir esclarecimento quem foi que foi falar. Neumari Perpe-
tua da Cunha fala que foi participar da reunião essa reunião e trimestralmente fomos 
acompanhar o conselho na comissão de repasse dentre a fala dela (Fernanda) uma 
pessoa que ela colocou  e foi bem incisiva, depois ela voltou a traz e se desculpou meio 
que, chamando a atenção das entidades que as entidades não fossem reclama da falta 
de repasse da concedente no caso do gestor aqui no conselho de saúde e claro que as 
entidade olharam pra mim ali fala que desconhece que a gente ta em plenária das enti-
dades vir aqui e fazer esse tipo de coisa assim como de conselheiros ou alguém do 
conselho como ela citou pessoal do conselho vem aqui falar pra mim (Fernanda) vem 
falar mal da concedente aqui pra nos eu me sinto muito mal e tal, ela fez a colocação 
dela fala que estava quieta ali (Neumari), não tinha como se defender falou que real-
mente as entidades fazem a prestação de contas mas é tudo dentro da normalidade ate 
porque aqui e um espaço democrático que a pessoa tem que vir aqui e colocar o que 
esta acontecendo diante dessa fala a irmã Silvonete que e uma liderança entre o pes-
soal das entidades falou assim que coisa feia dos conselheiros ou do conselho de estar 
fazendo isso falou que iria fazer um ofi cio e vai estar encaminhando para o conselho 
Neumari falou para irmã fazer um ofi cio nada melhor do que fazer ofi cialmente e ai vai 
ser dado os encaminhamentos sobre isso fala que gerou um mal estar até dentro do 
conselho depois a Giovany desceu estava presente quando a Fernanda fez essa fala, 
fala que acha interessante colocar na plenária para todo mundo ver e constatar em ata 
isso ouve essa colocação e depois as entidades vieram conversar e tal e falou que 
realmente não tem nada disso, a Fernanda disse que tinha sido muito expansiva, se não 
as entidades podem se sentir um pouco coibidas de se fazer a prestação de contas fala 
em especial a comissão de projetos para estarem verifi cando isso, a conselheira Juliana 
de Jesus Maciel fala vamos supor vem aqui uma Entidade apresentar um projeto rece-
bendo verba publica da prefeitura do município para executar aquela atividade, se ela 
não recebe é viável uma entidade vir ao conselho por que ela vai executar um projeto 
em prol da comunidade e vir fazer uma reclamação faz três meses ou quatro meses que 
não recebe a verba e não recebeu o repasse do recurso e esta caminhando com as 
próprias pernas fala que e só uma suposição vir ate aqui por que aqui e um órgão, inde-
pendente disso fora do conselho fala que são entidades, movimento de enfrentamento 
se estiver errado tem autonomia de reivindicar ai que ta, muitos conselheiros vão apa-
recer na prefeitura ou no ministério publico não como conselheiros vão apresentar re-
presentando suas entidades tem que tomar cuidado o gestor pois falar que nos estamos 
aqui não e o único colegiado que nos estamos participamos de outros conselhos ate por 
sinal não são deliberativos são construtivos e dão essa liberdade tem como liberdade 
como cidadã ou ate como representante da entidade se tem uma falha num projeto na 
área da saúde pode ser da moradia pode ser de qualquer instancia de representativida-
de do gestor pra comunidade nos iremos se mobilizar sim vamos fazer reclamações O 
conselheiro Recson Eder Marques Pelentil fala que a informação que chegou foi que 
conselheiro desceu na prefeitura  para falar usando o nome do conselho, a conselheira 
Juliana fala que independente quando chega na prefeitura vão te olhar e te identifi car 
como sendo do conselho só que você , Recson vai representar a tua entidade, fala que 
tem que fazer uma acareação e colocar na comissão de ética e colocar frente a frente 
pra ver se legitimidade desse tipo de fala , é muito fácil o gestor falar ai o conselheiro foi 
falar de tal gravidade se estiver uma unidade de saúde inefi ciente no meu bairro é mais 
que justo ir lá reclamar.O conselheiro Recson falo que tinha uma reclamação na ouvido-
ria do pessoal que fuma aqui fala que foi junto com a Presidente verifi car a reclamação 
e não tinha nenhuma reclamação junto a ouvidoria A presidente fala que a reclamação 
foi verifi cada por conta própria, fala que realmente foi uma conversa que saiu aqui de 
dentro e La não tinha nenhuma reclamação até o momento. O conselheiro Charles Au-
rélio Renan Pinto, fala que estava presente na reunião em que elas (entidades) vieram 
apresentar os projetos, salvo engano se a memória não estiver fraca fala que entendeu 
que todas as entidades reclamaram dos atrasos da Prefeitura, abertamente para todos 
ouvirem não só para conselheiros tinha outras pessoas aqui no recinto e foi aberto, é 
sim uma reclamação com razão. A presidente fala que na semana passada teve uma 
visita da Defesa Civil, o Coronel Ed emir e o pessoal que trabalha com ele, fala que 
querem formar uma parceria com o conselho que existe uma lei que precisa ter o Con-
selho de Saúde junto. A presidente fala em relação aos carros fala que no inicio do 
mandato tiveram uma conversa o secretario prometeu um carro uma vez por semana 
Tanto é os conselheiros ouviram o ofi cio e o secretario falou que não vai ser possível o 
carro provavelmente só uma vez por semana o que a deixou mais triste, e que ira noti-
fi car ou que o secretario de saúde foi informada que o carro estaria disponível para 
buscar o conselheiro Célio somente hoje (seis de março) e que a entidade do conselhei-
ro que desse um jeito amanha esta indo uma notifi cação para o secretario que o conse-
lho quer que o carro vá buscar e levar segundo o secretario e corte de gastos informan-
do o corte de horas extras. A presidente fala que irão fazer um evento em comemoração 
ao dia internacional da mulher no dia 14 de março. A presidente coloca em votação a 
provação da assinatura digital da presidente aprovado por unanimidade. O conselheiro 
Sergio Ferreira Doszanet fala que esclarece referente ao ofi cio da UAMPG (União das 
Associações Municipais de Ponta Grossa) no regulamento da Conferencia Municipal de 
saúde 9°conferencia capitulo lll - plenário fi nal inciso ll - no artigo 2°, na plenária homo-
logar entidades/instituições eleitas para compor o conselho de 2012 a 2015. Parágrafo 
único a habilitação de entidades interessadas em compor o Conselho Municipal de Saú-
de gestão 2012/2015, dar se á ate as 17h00min do dia 20 de julho de 2011 mediante 
apresentação do documento de identifi cação, na sede do CMS Art. 11° as entidades 
eleitas para CMS gestão 2012/2015, deverão apresentar documentação comprobatório 
de sua existência legal até as 17h00min horas do dia 30 de setembro de 2011 na sede 
do CMS. Na ata 18° do dia 08 novembro de 2011 do Regimento Interno do Conselho, na 
linha 21 da ata citada os conselheiros que fi cou da comissão de analise das entidades 
que poderiam compor o CMS Jeferson Leandro Palhão Sergio Ferreira Doszanet, Cesar 
Jose Campagnoli, Juliana de Jesus Maciel, Charles Renan Pinto Aurélio e João Carlos. 
João Carlos ainda não conselheiro mas estava ajudando no debate a onde foi apresen-
tado as entidades que foram avaliadas e que poderiam representar o conselho na linha 
37 a entidade que estão aguardando vaga no seguimento do usuário Sindicato dos 
Empregados do Comercio de Ponta grossa a cúria Diocesana(Mitra da Diocese de Pon-
ta Grossa)  O conselheiro Marcos Levandoski solicita para que a entidade da União das 
Associações de Moradores de Ponta Grossa (UAMPG) possa fazer parte deste CMS. O 
presidente colocado em votação para que a UAMPG fi que no aguardo de vagas no 
segmento do usuário. Aprovado por unanimidade (por quatorze votos) a União das As-
sociações de Moradores de Ponta Grossa, fi ca na terceira vaga do aguardo de Vagas 
para o quadriênio de 2012 a 2015. O presidente do CMS fala que o prazo da UAMPG 
de entregar toda a documentação no CMS é até a próxima reunião, dia 22 de novembro 
de 2011. Na ata 19° de 2011 na linha 157, o presidente Sergio Ferreira Doszanet fala 
que a União das Associações dos Moradores de Ponta Grossa como não trouxe a do-
cumentação aprovada na ultima reunião foi aberto espaço e como a mesma não man-
dou a documentação a UAMPG está fora do CMS. O presidente fala que na terceira ata 

de 2011 o senhor Marcos Levandoski assumiu a cadeira de conselheiro foi chamado a 
UAMPG ele foi chamado a participar da comissão durante esse período do dia 7 de abril 
ate o dia 30 de junho que foi feito as pré conferencias ele participou somente de uma 
reunião La nos Pinheirinhos ainda não participou do evento fi cou só do lado de fora ele 
foi chamado para assinar a presença para constar que a UAMPG participou da pré 
conferencia, no dia da conferencia na homologação das entidades o conselheiro não 
estava presente, por isso que ele não fez questionamento em plenária esta constado em 
ata informa ainda que foram realizadas 35 pré conferencias no Município de Ponta 
Grossa foi enviado um ofi cio do conselho para a UAMPG solicitando a participação nas 
pré conferencias, hoje a UAMPG vem solicitar uma vaga usando somente a ata da pré 
conferencia na linha 196 a 197 solicitarão a vaga mas não virão na ata do conselho o 
que foi deliberado do conselho na ata 18° e 19° de 2011 do conselho a onde tinha uma 
comissão que aprovou entidade por entidade o conselheiro Jeferson fez uma 
apresentação para todos os conselheiros das entidades e foi aprovado o conselheiro 
Sergio Ferreira Doszanet fala que gostaria que a UAMPG fi zesse parte do conselho mas 
que fi zesse parte do conselho e todas as entidades que estão aqui participaram da 
conferencia fala que solicita a vaga para o MOPS considerando que a UAMPG não tem 
direito a essa vaga e pelo artigo 5° § 3° na alínea b” e comum acordo entre as entidades 
pleiteantes a vaga no seu respectivo segmento, o conselheiro fala que não esta fazendo 
nada em desacordo com a ata da conferencia, as atas 18 e 19 do regimento interno fala 
ainda que o pedido de vistas feito pelo conselheiro Carlos Eduardo Coradassi e impro-
cedente, por ser de comum acordo das entidades do segmento dos usuários. A conse-
lheira Juliana fala que não recebeu a convocação para a reunião dos usuários não co-
locarão no e-mail que tinha uma chamada Publica para uma vaga do segmento 2° 
ponto a questão do ofi cio recebido pela UAMPG fala que participou da reunião logo que 
o Paulo aceitou um cargo comissionado dentro da prefeitura de assessor direto da se-
cretario de assuntos comunitários ele assinou um afastamento da UAMPG, que entraria 
o Neimar ele não e presidente (Paulo) fala que foi tirar informações na UAMPG com a 
Ariane e perguntou como que esta sendo feitas as deliberações quem esta assinando 
os ofícios e ela (Ariane) por que o Neimar esta doente e também esta afastado quem 
assinou o ofi cio da UAMPG foi o Paulo fala que não tem nada contra mas e uma questão 
de legitimidade e uma questão jurídica, 3° ponto sugere já que foi expostos e dado pu-
blicidade do segmento do usuário e recomenda que seja dado em diário ofi cial esse tipo 
de abertura de vaga para que seja dada a publicidade de todas as entidades que quei-
ram e se sintam a vontade ai sim vai ser feito conforme os requisitos do regimento inter-
no fala que a questão da UAMPG já foi esclarecida em todas as áreas pelo Sergio teve 
um tramite, ate quem fez a solidariedade foi o Cesar Campagnoli ele levantou a mão e 
falou temos que ser solidário por que o conselheiro participou, ele saiu e nos, CMP es-
távamos entrando ate então era só ouvinte fala que entrou com titularidade e suplência 
participei dos trates entregando processos no prazo por que não fazer um edital e con-
vocar a todos reforça que e uma recomendação, o conselheiro Sergio Luis Ferreira de 
Andrade passa a palavra para Sueli que fala referente as entidades do segmento do 
usuário foram chamado para uma reunião foi ligado para todos alguns não poderão vir 
a por falta de carro conselheira Juliana foram chamados titulares e suplentes sugere 
uma outra questão já que esta em discussão a vaga do usuário que se coloque a dispo-
sição da entidade que tem interesse dentro do segmento do usuário e que tenha parti-
cipado da conferencia e homologado não somente a participação por que se não for 
homologado não pode assumir a vaga manda um ofi cio para uma reunião e discute em 
consenso a vaga sem votação na plenária por que só diz respeito ao segmento confor-
me o regimento a presidente fala que duas sugestão de proposta para votação. A presi-
dente fala que tem duas propostas uma e da Juliana como já foi citado em plenária para 
colocar em diário ofi cial o chamamento das entidades que participaram da conferencia 
e tiveram sua representatividade e a segunda opção e a da Sueli fazer uma reunião 
juntamente com a ata conforme sugestão da Drª patrícia que fala que tem que esta 
muito bem documentada coloca em votação a primeira proposta convocar por diário 
ofi cial as entidades do usuário colocado em votação 5(cinco) votos favoráveis 4(quatro) 
contra e 2 (duas) abstenção e a segunda e chamar os usuários para uma reunião para 
decisão em comum acordo colocada em votação 7(sete) favoráveis 3 (tres0 contra e 1 
(uma) abstenção a presidente pergunta se após a reunião da plenária o segmento dos 
usuários pode se reunir para decidir referente a vaga  do segmento do usuário  todos 
concordam. A presidente fala que tem 4 (quatro entidades) que faltaram do segmento do 
usuário e coloca em plenária para votação para decidir se terá a reunião do segmento 
do usuário após o encerramento da reunião ordinária 7 (sete) votos favoráveis e 4 (qua-
tro) contra 3.1. Apresentação e Aprovação do Relatório Anual de Gestão de 2013.  Re-
tirado de pauta, porque a Secretaria Municipal de Saúde, solicitou pauta para a reunião 
do dia 18 de março a qual voltara para pauta da próxima reunião. 3.2. Parecer referente 
ao pedido de vistas do conselheiro Carlos Eduardo Coradassi. Decidido em plenária não 
fazer a leitura do referido parecer uma vez que o parecer veio em envelope lacrado a 
plenária entendeu  que perdeu o prazo, os conselheiros não tomaram conhecimento do 
conteúdo do parecer e não houve assinatura do recebimento no documento. A presiden-
te fala para os usuários permaneceram para iniciar a reunião do segmento. E deu en-
cerramento da reunião ordinária as 20 horas e 10 minutos.                               
_________________________________________________________

RESOLUÇÃO Nº 007 de 03 de abril de 2014.
 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa conforme disposto no inciso 
III do artigo 169 e artigo 1º das leis federais nº 8080, de dezenove 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 Regional 
conferida pelo artigo 5º.
 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, na Plenária do dia 01 de 
abril de 2014.

RESOLVE: Aprovar a Prestação de Contas Orçamentária e Financeira da Secretá-
ria Municipal de Saúde do 3ª Quadrimestre de 2013, por unanimidade dos presentes.

Jiovany do Rocio Kissilevicz
Presidente do CMS

Homologo a presente Resolução do Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa nº 
007/2014, nos termos do §2°, artigo 1° da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990.

Erildo Vicente Muller
Secretário Municipal de Saúde

_________________________________________________________
RESOLUÇÃO Nº 08/04/2014

 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa conforme disposto no inciso 
III do artigo 169 e artigo 1º das leis federais nº 8080, de dezenove 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 Regional 
conferida pelo artigo 5º.
 O Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa, reunido ordinariamente em 
01 de abril de 2014, considerando.

RESOLVE:
Art. 01 – O Conselho Municipal de Saúde fi ca defi nido que as entidades solicitan-

tes de cadastro anual ou renovação deverão entregar todas as documen-
tações no prazo de 01 de fevereiro a 15 de abril de cada ano na secretaria 
do conselho Municipal de Saúde.

    §01 - Fica vetado o recebimento após esta data de 15 de Abril de cada ano

Art. 02 todas as entidades que recebem subvenção do município deverão apre-
sentar em reunião da comissão sua certidão liberatória do TCE Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, dos contratos vencidos até o dia 31 de 
março de cada ano.

Art.03 A comissão de avaliação das entidades devera apresentar relatório fi nal no 
Maximo ate 30 de maio de cada ano.

   §01 – Após a data limite de avaliação das entidades não havendo o relatório 
fi nal da comissão as entidades que entregaram suas documentações no 
prazo legal (15 de Abril) será automaticamente aprovadas.  

APROVAR: os critérios, documentação e fi cha cadastral, necessários para a inscri-
ção de Entidades e Organizações Sociais no Conselho Municipal de Saúde de Ponta 
Grossa. 

Critérios: as inscrições no Conselho Municipal de Saúde de Ponta Grossa terão va-
lidade por 01 ano (12 meses), devendo haver renovação anual das atividades da or-
ganização e/ou entidade que prestam serviços de assistência e promoção a saúde, e 
demais documentações necessárias conforme descrita abaixo pelo Conselho Municipal 
de Saúde, após parecer e apresentação de relatório de visita à Plenária da Comissão 
de Acompanhamento das Entidades Cadastradas.
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Da Solicitação:
- Ofício solicitando a inscrição direcionada ao (a) Presidente do CMS (Conselho 

Municipal de Saúde); 

 Da Documentação:
- Estatuto social, de acordo com o novo Código Civil, registrado em cartório;
- Ata da eleição da atual diretoria registrada em cartório;
- CNPJ atualizado com certidões negativas nas três esferas;
- Certidão Negativa de Débito do Tribunal de Contas do Estado do PR; 
- Certidão Negativa do INSS;
- Certidão Negativa do FGTS;
- Declaração de funcionamento da Organização/ Entidade Social assinada por autori-

dade legalmente constituída;
- Relatório de atividades: (A comissão chamará os fi scais de cada contrato, para parti-

cipar da avaliação da entidade).
- Plano de aplicação ou projetos de Ações na Área, para todas as entidades que rece-

bam verbas municipais.
- Convênios em execução;
- Licença sanitária atualizada;
- Declaração de utilidade pública municipal (complementar);
- Declaração de não parentesco, conforme resolução 028/2011 do TCE. 

Documentos necessários para renovação (anual) da inscrição no CMS: 
- Ofício solicitando a renovação da inscrição direcionada ao (a) Presidente do CMS;
- Ata da eleição da atual diretoria registrada em cartório;
- CNPJ atualizado com certidões negativas nas três esferas;
- Certidão Negativa de Débito do Tribunal de Contas do Estado do PR;
- Certidão Negativa do INSS;
- Certidão Negativa do FGTS; 
- Relatório de atividades do ano anterior, com avaliação do impacto social/HUMANIZA-

SUS;
Sendo pesquisa de satisfação dos usuários e apresentado copia da pesquisa com as-
sinatura e endereço e telefone do pesquisado ao conselho com antecedência a solici-
tação do recadastramento. 
- Licença Sanitária e /ou protocolo de solicitação do pedido.
          
Fica revogada a resoluções anteriores 

DISPOSIÇÕES GERAIS
As Entidades que não atenderem aos requisitos exigidos no credenciamento serão 
consideradas inabilitadas  

Jiovany do Rocio Kissilevicz
Presidente do CMS

Homologo a presente Resolução do Conselho Municipal de Saúde (COMSÁUDE/PG) nº 
08/2013, nos termos do §2°, artigo 1° da lei 8142 de 28 de dezembro de 1990.

Erildo Vicente Muller
Secretário Municipal de Saúde

_________________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FINANCEIRA

EDITAL N.º 01 /2014
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS DE CONTRIBUIÇÃO DE 

MELHORIA 

RUA ITAGUAJÉ
Trecho: Campina Grande do Sul x Desembargador Westphalen

PROCESSO Nº 0900641/2014
Pelo presente Edital, o Chefe do Poder Executivo, Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, 
Prefeito Municipal de Ponta Grossa/PR, no uso de suas atribuições legais e para fi ns 
previstos na Lei nº 6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações contidas na 
Lei nº 9.818/2008, torna público o presente Edital de Contribuição de Melhoria, relativo 
à obra pública de pavimentação, em observância aos requisitos a seguir relacionados.
1. RESPONSABILIDADE PELA OBRA
A Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS, localizada na Av. Visconde de 
Taunay, nº 794 é a entidade responsável pela elaboração do projeto, bem como pela 
administração e execução da obra, detendo competência exclusiva para prestar escla-
recimentos de natureza técnica sobre a mesma.
2. MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A execução da obra será precedida de levantamento topográfi co e projetos cujas princi-
pais etapas de execução estão assim discriminadas:
A. Terraplenagem
 Limpeza, regularização, escavação, carga e transporte de material de 1ª. categoria, 

DMT=4 km, aterro e compactação com argila de empréstimo DMT=10 km; 
B. Pavimentação
 Regularização e compactação do sub-leito, sub-base em quartzito britado, base em 

bica corrida (4 A), imprimação com CM-30, pavimentação asfáltica do tipo CBUQ; 
C. Drenagem 
 Corpo de bueiro diâmetro mínimo de 40 cm onde necessário e máximo conforme 

previsto em projeto específi co, escavação de valas, re-aterro e apiloamento da vala, 
escavação e aterramento de bueiros, caixas de ligação, caixas de queda, alas de 
saída e bocas de leão, tudo conforme descreve o projeto técnico específi co.

D. Obras Complementares
 Fincadas de concreto em fi nais de vias se necessário e conforme descrito em proje-

to específi co.
E. Material
 Todos os materiais necessários para a execução dos serviços serão fornecidos pela 

CPS ou por empresa CONTRATADA, quando se tratar de obra terceirizada.
F. Os serviços acima descriminados contemplam: todo e qualquer transporte, mate-

riais e execução (mão-de-obra), além de limpeza completa da via realizada, quando 
do seu término, tudo conforme previsto em memoriais e projetos. 

3. ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
De acordo com o orçamento, o custo total da execução da Rua Itaguajé (trecho entre 
as ruas Campina Grande do Sul e Desembargador Westphalen) será de R$ 27.528,88 
(VINTE E SETE MIL QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E OITO CEN-
TAVOS).
3.1 As principais etapas de execução da obra:

OBRA: ITAGUAJÉ Larg: (m) 7,00
TRE-
CHO:

CAMPINA GRANDE DO SUL X DESEMBARGADOR 
WESTPHALEN Test: (m) 55,00

BAIRRO: VILA CIPA Área: (m2) 385,00
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. V. UNIT. QUANT. CUSTO
PAVIMENTAÇÃO – ASFÁLTICA – CBUQ

1

Meio-fi o de concreto com sarjeta incluindo forneci-
mento,

M 28,44 130,00 R$ 3.697,20
transporte, assentamento, rejunte e contenção lateral 
com argila

2
Remoção de material de 1 cat. Incluindo

m³ 10,91 57,75 R$  630,05 
esc.,carga,transp.,dep.,DTM=4 KM

3 Regularização e compactação sub-leito m² 2,33 423,50 R$  986,76

4 Sub-Base em quartzito britado incl. Transporte, espa-
lhamento e compactação, Esp = 5 cm m² 11,32 415,80 R$ 4.706,86

5 Base em brita corrida (DER/PR ES-P 06/05 - FAIXA II) 
incl. transp. e compactação. Esp. min = 10cm m² 12,25 408,10 R$ 4.999,23

6 Imprimação com CM 30. m² 3,16 385,00 R$ 1.216,60
7 Revestimento asfáltico em CBUQ espessura min 4 cm. m² 22,83 385,00 R$ 8.789,55
 SUB-TOTAL R$ 25.026,25

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

1 Movimento de terra p/ abertura de valas incl. escava-
ção, carga e transp.,dep.,DTM=4 KM m³ 7,88 0,00 R$    0,00

2
Reaterro e apiloamento de valas c/ mat. de emp. 
– incl. escavação, carga e transporte de material – 
DTM=10km.

m³ 15,77 0,00 R$    0,00

3
Corpo de bueiro tubular diam. 0,40 cm  - incl. trans-
porte, assentamento e rejunte com carga de cimento 
e areia – traço 1:4

m 35,82 0,00 R$    0,00

4
Corpo de bueiro tubular diam. 0,60 cm  - incl. trans-
porte, assentamento e rejunte com carga de cimento 
e areia – traço 1:4

m 68,66 0,00 R$    0,00

5 Boca de lobo tipo BL 040/60-1 un 450,78 0,00 R$    0,00
6 Boca de leão tipo LÊ 40/60-1 un 348,89 0,00 R$    0,00
7 Caixa de ligação tipo CL 40/60-1 un 199,02 0,00 R$    0,00
8 Ala de saída tipo 40/60 - 1 un 451,58 0,00 R$    0,00

9 Reforma de Boca de leão para Boca de Lobo c/ Grelha un 348,89 0,00 R$    0,00
 SUBTOTAL R$    0,00

 
CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$  R$                                25.026,25 
DESPESAS ACESSÓRIAS EM R$  R$                                  2.502,63 
CUSTO TOTAL DA OBRA EM R$  R$                                27.528,88 

CUSTO TOTAL DA OBRA POR METRO QUADRADO EM R$  R$                                       71,50 

4. PARCELA DO CUSTO DA OBRA A SER FINANCIADA PELA CONTRIBUIÇÃO
O valor a ser ressarcido pelos contribuintes ao poder tributante, na modalidade tributá-
ria denominada Contribuição de Melhoria, terá como limite total a despesa realizada e 
como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel be-
nefi ciado, sendo que o valor referente ao limite individual será posteriormente apurado 
e objeto de notifi cação mediante publicação do edital de notifi cação de lançamento da 
contribuição de melhoria, próprio para esta obra.
5. DELIMITAÇÃO DA ZONA BENEFICIADA
Obra de pavimentação do seguinte logradouro:
RUA: ITAGUAJÉ
TRECHO: CAMPINA GRANDE DO SUL X DESEMBARGADOR WESTPHALEN
BAIRRO: VILA CIPA

A relação nominal dos imóveis benefi ciados pela obra, com identifi cação individual dos 
dados cadastrais, consta do Anexo I deste Edital.
6. FATOR DE ABSORÇÃO DO BENEFÍCIO DA VALORIZAÇÃO NA ZONA BENE-
FICIADA
O fator de absorção do benefício da valorização imobiliária na zona benefi ciada é de 
100% (cem por cento) da valorização agregada posteriormente à obra.
7. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Os proprietários dos imóveis da zona benefi ciada terão o prazo de 30 (trinta dias), a 
contar da publicação deste Edital, para a impugnação de quaisquer dos elementos dele 
constantes, cabendo ao impugnante o ônus da prova, cujo procedimento de julgamento 
seguirá as regras da Lei nº6.857/2001 — Código Tributário Municipal e alterações con-
tidas na Lei n.º 9.818/2008.
Ponta Grossa/PR, 08 de Abril de 2014.
Odailton José de Souza
Secretário Municipal de Gestão Financeira

ANEXO I
Relação nominal dos imóveis benefi ciados pela obra, com identifi cação individual dos 
dados cadastrais, conforme informação da Companhia Pontagrossense de Serviços – 
CPS. 

PROPRIETÁRIO CTM QUADRA LOTE TESTADA 
metro

CAIXA 
DA RUA 
metro

PISTA 
metro

ÁREA 
m2

          JOÃO KALISZ 68840 06 08 13,50 7 3,5 47,25
DIRCE SILVESTRE INGLEZ 68887 09 13 13,80 7 3,5 48,30

_________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE POLITICAS PÚBLICAS SOBRE 

DROGAS PONTA GROSSA - PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DA 
PRESIDENCIA E VICE-PRESIDÊNCIA

GESTÃO 2014/2016

 A Presidente da Comissão Eleitoral do  Conselho Municipal de Políticas 
Públicas sobre Drogas (COMAD), no uso de suas atribuições legais, atendendo à 
lei Municipal nº 11.435/13, atribuída pela lei Federal nº 11.343/06 e Lei Estadual nº 
13.986/02 publica este edital que determina e  deixa público, que convoca seus mem-
bros efetivos aptos para inscrição de chapas que concorrerão às eleições visando à 
escolha de Presidente e Vice-presidente do COMAD para biênio 2014/2016.

Art. 1º - A eleição dar-se-á por votação a ser realizada na sede do COMAD no dia 14 
de maio de 2014 às 13h30min  em reunião extraordinária, com quorum qualifi -
cado, voto secreto e maioria simples. 

Art. 2º - Poderão votar  e ser votados os membros efetivos aptos a voto;

Art. 3ª - A votação se destina a eleger chapa conforme estabelece os artigos 28 e 29 do 
Regimento Interno deste Conselho, a saber:

 - Presidente;
 - Vice-Presidente;
Os demais membros da diretoria serão apresentados pelo(a) Presidente eleito(a) e 
aprovados pelo plenário.

Art. 4º - Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, conforme Regimento 
Interno do COMAD, disponíveis para consulta junto à Comissão Eleitoral.

Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas na sede do COMAD para apreciação e 
aprovação pela Comissão Eleitoral, a partir do lançamento deste edital, impre-
terivelmente, até as 16h30min do dia 29 de abril de 2014, mediante preenchi-
mento de requerimento, com a apresentação, a saber: Cédula de Identidade.

Art. 6º - A contagem de votos dar-se-á ao fi nal da votação, pela comissão eleitoral.

Art. 7º - A posse será solene em dia e local a ser defi nido.

Ponta Grossa, em 26/03/2014
COMISSÃO ELEITORAL:

Lucia Pereira Wolf  (Presidente)
Josélia Madalosso Vieira Jacob(membro)

Paulo Roberto Favero (membro)
Simone Abilhoa (suplente)

Francisco Kapfenberger Filho (suplente)

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  C U LT U R A

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO do EXTRATO DE
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2014

Objeto e fi nalidade: Contratação de profi ssional para prestação de serviços técni-
cos de análise/escolha de textos, para compor a Comissão Analisadora, visando 
a seleção de obras do Concurso Nacional de Biografi a, conforme disposto no 
protocolado 0430368/2014.

Contratado:
FLAVIO FANUCCHI              -   CPF: 287.952.709-06
ELIETE MAROCHI                -   CPF: 520.621.399-34
FABIO AUGUSTO STEYER -  CPF: 767.131.990-20

Quantidade 
do Item Unidade Descrição do Item

3,00 SVÇ Realização de serviços técnicos especializados de análise e escolha de textos 
utilizando metodologia especifi ca, durante o concurso Nacional de Biografi as

Valor: R$ 900,00 (novecentos reais)
Prazo: 1 dia

Cód. 
Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto

2044 33021339200834030/339036, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA

OUTRAS DESP. SERVIÇO 
TECNICO ESPECIALIZADO

Fundamento: Conforme os termos do artigo 25 Inciso II, c/c artigo 13 inciso I do da 
Lei n. 8.666/93
04/04/2014 – PAULO EDUARDO GOULART NETTO - Presidente da Fundação Mu-
nicipal de Cultura.
_________________________________________________________

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE Nº 7/2014
Objeto e fi nalidade: Contratação de profi ssional para prestação de serviços téc-
nicos de orientador de ofi cina de contação de histórias, conforme disposto no 
protocolado 0700484/2014.
Contratado: JOSÉ CARLOS DE GODOY – CPF: 092.607.948-46

Quantidade 
do Item Unidade Descrição do Item

1,00 SVÇ
Realização de serviços técnicos especializados de orientador de ofi cina de conta-
ção, com temas ‘O UNIVERSO BRINCANTE DO CONTADOR DE HISTORIAS’, 
durante o 1º FESTIVAL NACIONAL DE CONTADORE DE HISTORIAS.

Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais)
Prazo: 1 dia (20/05//14)

Cód. 
Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto

2044 33021339200834030/339036, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA

OUTRAS DESP. SERVIÇO 
TECNICO ESPECIALIZADO

Fundamento: Conforme os termos do artigo 25 Inciso II, c/c artigo 13 inciso I do da 
Lei n. 8.666/93
07/04/2014 – PAULO EDUARDO GOULART NETTO - Presidente da Fundação Mu-
nicipal de Cultura.

P R OA M O R
F U N D A Ç Ã O  P R O A M O R  D E 

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
AVISO DE EDITAL

 A FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PON-
TA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ, através de seu Departamento de Compras, tor-
na público a realização do seguinte procedimento licitatório.

Pregão, na Forma PRESENCIAL nº 007/2014
Data:24/04/2014
Horário: 13:30 horas
Objeto Aquisição de Material de Consumo (Material para Hidroginástica) e Material 
Permanente (Estrado de plástico vazado para vestiário), para os Departamentos da 
Fundação Municipal Proamor de  Assistência Social.
Valor máximo: R$ 21.235,44  (vinte e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta 
e quatro centavos).
Dotação Orçamentária: 3.3.90.30.00.00.00 - Material Consumo
             4.4.90.52.00.00.00 - Material Permanente
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

JULIO FRANCISCO SCHIMANSKI KÜLLER
Presidente da Fundação PROAMOR de Assistência Social

Ponta Grossa, 07 de Abril de 2014.

A R A S
A G Ê N C I A  R E G U L A D O R A  D E 

Á G U A S  E  S A N E A M E N T O
AVISO DE EDITAL

 A AGENCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO- ARAS  DE PON-
TA GROSSA, através do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Ponta 
Grossa, torna público a realização do seguinte procedimento licitatório:

Pregão, na Forma Eletrônica nº02 /2014
Data: 22/04/2014
Horário: 14:00 horas
Objeto: Aquisição de Materiais de Expediente a serem utilizados nas atividades 
do ARAS.
Valor máximo: R$4.480,08 (quatro mil e quatrocentos e oitenta reais e oito centavos). 
Dotação Orçamentária:

Red. Dot. Orçamentária Secretaria Produtos
6619 27011712200104018/33903016 ARAS MATERIAL DE EXPEDIENTE

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 12h:00  às 18h:00, ou ainda 
pelo fone/fax (042) 3224-1176 ou pelo site: www.pg.pr.gov.br/www.bll.org.br 

MARCIO FERREIRA 
PRESIDENTE DA AGENCIA REGULADORA DE ÁGUAS E SANEAMENTO- ARAS  

DE PONTA GROSSA
Ponta Grossa, 08 abril de 2014.

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E 

P O N TA  G R O S S A
EXTRATO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA DE 

LICITAÇÃO Nº06/2012
OBJETO: lote nº 17 (dezessete) da quadra nº18 (dezoito), localizado no Loteamen-
to Jardim Boreal, na cidade de Ponta Grossa/PR
COMPRADOR: ALINE SIUTA
VALOR TOTAL: R$ 37.375,98 (Trinta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais e 
noventa e oito centavos)

Ponta Grossa, 04 de Abril de 2014.
Dino Athos Schrutt
Diretor Presidente

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E 
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

AVISO DE SUSPENSÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2014
 Considerando os protocolados de IMPUGNAÇÃO da Empresa MODELO 
PNEUS LTDA, a AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE, resolve 
SUSPENDER o Pregão Presencial nº 012/2014 – tendo como objeto o AQUISIÇÃO DE 
PNEUS E SERVIÇOS.

Ponta Grossa, 07 de abril de 2014.
EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
Extrato de Contrato

PREGÃO PRESENCIAL Nº.  08/2014.
Contratante: Câmara Municipal de Ponta Grossa – Paraná. 
Contratado: CBMG DISTRIBUIDORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº. 11.076.702/0001-
75.
Objeto: Fornecimento de material de expediente dos lotes 01; 02; 03) de acor-
do com as especifi cações técnicas previstas nos ANEXO 01 do edital, em até 12 
(doze) meses, de acordo com as requisições expedidas pelo Departamento de 
Administração da Câmara Municipal de Ponta Grossa.
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor da Contratação Global: R$ 96.012,00 (Noventa e seis mil e doze reais).
VALOR DO LOTE 01:   R$ 47.700,00 (Quarenta e sete mil, setecentos reais);
VALOR DO LOTE 02:   R$  2.512,00 (Dois mil, quinhentos e doze  reais);
VALOR DO LOTE 03:   R$  45.800,00 (Quarenta e cinco mil, oitocentos reais);
Data: 01.04.2014.

Vereador ALIEL MACHADO BARK
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa
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Relação de diárias concedidas pelo Poder Legislativo no período de 29/03/2014 a 07/04/2014.
OR-
DEM DATA FUN-

ÇÃO NOME DESTINO MOTIVO DA VIAGEM QTDE.  VALOR 
DIARIAS 

20 07.04.2014 VEREA-
DOR

EZEQUIEL 
MARCOS 

FERREIRA 
BUENO

LONDRI-
NA

O VEREADOR ESTARA NA 
CIDADE DE LONDRINA NO 
DIA 08/04/2014 ONDE PAR-
TICIPARÁ DE REUNIÃO 
COM O MINISTRO DA PES-
CA NA EXPO LONDRINA 
NO 12° SEMINÁRIO ES-
TADUAL DE AGRICULTU-
RA,NO RECINTO NILTON 
ALCOVER

1                                               
250,00 

21 07.04.2014 VEREA-
DOR

LUIZ 
BERTOLDO 

DA SILVA

LONDRI-
NA

O VEREADOR ESTARÁ NO 
DIA 08/04/2014 NA CIDADE 
DE LONDRINA PARTICI-
PANDO DE REUNIÃO COM 
O MINISTRO DA PESCA E 
AQUICULTURA NO 12° SE-
MINÁRIO ESTADUAL DE 
AQUICULTURA NA EXPO 
LONDRINA

1                                               
250,00 

22 07.04.2014 SERVI-
DOR

DEUSIMAR 
MORO 
CREME

LONDRI-
NA

O ASSESSOR ESTARÁ 
ACOMPANHANDO O VE-
READOR LUIZ BERTOLDO 
DA SILVA  NA CIDADE DE 
LONDRINA PARTICIPAN-
DO DE REUNIÃO COM O 
MINISTRO DA PESCA E 
AQUICULTURA NO 12° SE-
MINÁRIO ESTADUAL DE 
AQUICULTURA NA EXPO 
LONDRINA

1                                                 
80,00 

_________________________________________________________
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 018/2014

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Esta-
do do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando os termos do requerimento protocolado sob nº 5368, de autoria do Verea-
dor Altair Nunes Machado - Taíco,

R E S O L V E
Art. 1º - Designar, a partir do dia 1º de abril do corrente ano, ARIETE DE FÁTIMA RIS-

SETTI DENCK, CIRG. 2.005.350-0/PR, para desempenhar o emprego público 
em comissão de Assessor Parlamentar I, atribuindo-lhe o nível CC 3, junto 
ao Gabinete Parlamentar do Vereador Altair Nunes Machado - Taíco, fi cando 
dispensada do emprego público em comissão de Assessor Parlamentar II.

Art. 2º - Designar, a partir do dia 1º de abril do corrente ano, GIGLIANE CAETANO, 
CIRG. 7.599.488-5/PR, para desempenhar o emprego público em comissão 
de Assessor Parlamentar II, atribuindo-lhe o nível CC 2, junto ao Gabinete Par-
lamentar do Vereador Altair Nunes Machado - Taíco, fi cando dispensada do 
emprego público em comissão de Assessor Parlamentar I.

Ponta Grossa, em 07 de abril de 2014.

Vereador ALIEL MACHADO
Presidente

Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA             Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
                   Vice-Presidente                                                   Primeiro-Secretário

Vereador PASTOR LUIZ BERTOLDO                            Vereador DANIEL MILLA 
  Segundo-Secretário                     Terceiro-Secretário
_________________________________________________________

MESA EXECUTIVA
ATO Nº 019/2014

 A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Esta-
do do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando os termos do requerimento de autoria do Vereador Paulo Cenoura,

R E S O L V E
 Nomear, a partir do dia 1º de abril do corrente ano, PATRÍCIA TUMA HILK-
GEMBERG, CIRG. 053.581.014-7, para desempenhar o emprego público em comissão 
de Chefe de Gabinete Parlamentar, atribuindo-lhe o nível CC 6, junto ao Gabinete Par-
lamentar do Vereador Paulo Cenoura

Ponta Grossa, em 07 de abril de 2014.
Vereador ALIEL MACHADO

Presidente

Vereador GEORGE LUIZ DE OLIVEIRA             Vereador WALTER JOSÉ DE SOUZA
                   Vice-Presidente                                                   Primeiro-Secretário

Vereador PASTOR LUIZ BERTOLDO                            Vereador DANIEL MILLA 
  Segundo-Secretário                     Terceiro-Secretário
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