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Geral e

[EFEITOS DA PANDEMIA]

[CULTURA]

Projeto “Tricolé” volta a percorrer 
municípios do Norte Pioneiro

Atrações que levam programação cultural aos pequenos municípios 
estava suspenso devido a pandemia da Covid-19

Após 16 meses de 
suspensão da programação 
em decorrência da pan-
demia, o projeto “Triolé 
Fora da Estrada no Norte 
Pioneiro”,  que leva  pro-
gramação cultural de qua-
lidade para moradores de 
cidades com menos de 50 
mil habitantes no norte do 
estado voltou às atividades 
nesta segunda-feira (19), na 

cidade de  Jaboti, distante 
400km de Londrina.
A proposta conta  com o 
apoio da Copel e Incentivo 
do Profice, Programa Esta-
dual de Fomento e Incen-
tivo à Cultura, da Secreta-
ria da Comunicação Social 
e da Cultura, Governo do 
Estado do Paraná, e prefei-
turas municipais da região 
do Norte Pioneiro.

Para garantir o distan-
ciamento social, o grupo 
– formado pelos atores Ale-
xandre Simioni e Gerson 
Bernardes – reestruturou 
toda a programação para 
o formato híbrido, que 
contempla ação presencial 
com cortejo performance a 
bordo do fusca amarelo da 
companhia; e atividades 
on-line com espetáculo, 

oficinas e filmes que home-
nageiam a biografia de 
Mazzaroppi.
“Estamos na expectativa 
de como vai acontecer na 
prática, como o público 
vai receber o projeto, e de 
garantir a segurança de 
todas as pessoas envolvi-
das. Dentre muitos desa-
fios, acreditamos que algu-
mas coisas foram apren-

didas e apreendidas nas 
primeiras 20 cidades e a 
principal delas é entender 
que temos que nos adaptar 
à realidade de cada local, 
de cada público, tudo isso 
agora durante uma pande-
mia”, explicam os atores.

Da Assessoria

O Triolé suspendeu 
o projeto em 15 de março 
de 2020, período em que 
muitas atividades foram 
suspensas em todo o país. 
“Já vínhamos acompa-
nhando e discutindo inter-
namente essa necessidade, 
questionando, também, o 
Governo do Estado sobre 
as medidas que seriam 
tomadas com o avanço da 
pandemia pelo Brasil, e 

neste dia, junto com muitas 
atividades, a interrupção 
foi inevitável”, explicou.
A retomada do projeto 
foi algo desafiador para 
o grupo que viveu, assim 
como todo o ambiente cul-
tural, longos períodos de 
incertezas e frustrações. 
“Retomar o projeto como 
ele foi pensado em 2017 e 
realizado até 2020 pareceu 
muito distante, porque o 

objetivo do nosso trabalho 
e desse projeto é justa-
mente provocar o encon-
tro, em outras palavras, 
aglomeração. Decidimos 
alterar o formato para que 
acontecesse de maneira 
segura para a população 
beneficiada, e também para 
a gente”, comentou.
Os atores já estão na 
estrada desde junho, rea-
lizando visitas técnicas 

em 26 cidades da região 
do Norte Pioneiro, produ-
zindo vídeos e finalizando 
a produção do projeto. 
“Esperamos manter a cone-
xão buscada no cerne do 
projeto, que é realizar o 
encontro com o público e o 
seu território, agora numa 
relação híbrida. Queremos 
também ter com o público 
uma relação de respiro e 
esperança, que nos faça 

agir de maneira a resolver 
a situação que estamos 
vivendo, aprender as lições 
e cuidar das feridas que 
as perdas estão deixando. 
Acreditamos que, mais 
uma vez, a cultura e a arte 
serão as ferramentas para 
cuidar das pessoas”, disse.
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Política e

O prefeito Dionísio 
Arrais de Alencar (DEM) 
e seu vice Pablo Vanzelli 
Moreira, falaram a Folha 
sobre os avanços conquis-
tados no município durante 
o primeiro semestre da 
gestão. Dentre os assun-
tos, o chefe do Executivo 
comentou sobre a vacina-
ção e situação da Covid-19 
no município, o adian-
tamento de parte do 13º 
salário para os servidores 
municipais e também sobre 
a situação do frigorífico. 
Sobre a situação da Covid-
19, o prefeito comentou que 
a doença segue controlada 
no município. “Graças ao 
empenho dos profissionais 
da área de Saúde e a com-
preensão e colaboração da 
nossa população, estamos 
com a doença controlada 
e sem pacientes em estado 
grave. É uma boa notícia, 
porém temos que continuar 
nos prevenindo e seguindo 
as medidas de higiene e 
distanciamento social”, 
comentou o prefeito. 
Já em relação a vacina-
ção, Dionísio explicou 
porque a faixa etária, que 
no momento tem como 
foco população com idade 
igual ou superior aos 45 

anos, está um pouco atrás 
de outros municípios da 
região. “Nessa questão 
estamos um pouco atrás 
de municípios vizinhos, 
mas credito isso ao mérito 
de nossas equipes que fize-
ram uma busca ativa das 
pessoas com comorbidades 
e, se por um lado não avan-
çamos na questão da idade, 
quem mais precisava da 
vacina já está imunizado. 
Além disso, também vaci-
namos todos os professores 
ao menos com a primeira 
dose”, explicou o gestor. 
O prefeito também expli-
cou que já houve conversas 
para ampliar a idade das 
pessoas que podem ser imu-
nizadas. “Já conversamos 
com o governo estadual e 
com o pessoal da 19ª Regio-
nal de Saúde e tivemos uma 
boa resposta, pois eles irão 
disponibilizar mais doses 
para dar andamento a 
imunização e equalizar as 
faixas etárias com a das 
cidades vizinhas. Para 
isso, precisamos de cerca 
de 600 doses e acreditamos 
que até o início de agosto 
devem estar disponíveis”, 
comemorou.
Outro assunto tratado pelo 
prefeito foi a antecipação 

de parte do 13º salário aos 
servidores municipais. 
“Nesta época geralmente 
ocorre o rodeio em nossa 
cidade, então já é tradi-
ção antecipar este valor 
para que os servidores 
possam utilizar durante 
seu período de férias. Desde 
o início do mandado já nos 
programamos para manter 
uma folha de pagamento 
estável e hoje temos 47%, 
além disso pagamos insalu-
bridade e realizamos eleva-
ção de nível aos servidores 
de carreira e magistério. 
Com responsabilidade e 
compromisso conseguimos 
cumprir nosso compro-
misso com o adiantamento 
do 13º salário”, destacou 
Dionísio. 
Dionísio também falou 
sobre as obras que estão 
sendo realizadas no muni-
cípio e alguns projetos. 
“Agradecemos a com-
preensão da população, 
pois obras sempre acabam 
trazendo algum transtorno 
para o dia a dia, mas no 
futuro geram bons frutos.. 
Entre alguns projetos e 
ações, está a melhoria no 
trevo que dá acesso ao 
município de Wenceslau 
Braz tanto para quem 

chega quanto para quem 
sai, trazendo assim mais 
segurança para motoristas 
e pedestres. Também esta-
mos em conversas com o 
DER e com o Sandro Alex 
para conseguir uma rota-
tória no local para tornar 
ainda mais seguro, além 
de melhorias no trevo de 
acesso ao bairro Catuaí. 
Queremos trazer agencias 
bancárias, novas lojas e 
empresas e para isso preci-
samos de uma cidade bonita 
e organizada”, comentou. 
Dionísio também ressaltou 
seu compromisso de fazer o 
que estiver ao seu alcance 
para retomar as obras do 
frigorifico de peixes. “É um 
empreendimento impor-
tante para o município e 
tem bastante investimento 
ali. É algo que pode trazer 
emprego e renda para 
nossa população e toda 
região, então colocamos em 
pauta aos órgãos fiscaliza-
dores a situação e espera-
mos que possa ser colocada 
em ordem, pois queremos 
retomar as obras e colocar 
o local para funcionar”, 
explicou o prefeito. 
O chefe do Executivo ainda 
destacou a parceria e agra-
deceu o apoio da Câmara 

de Vereadores. “Agradeço 
também a todos os verea-
dores e pessoal que tra-
balha na Câmara que tem 
sido nossos parceiros tra-
zendo as demandas e esta-
mos atentos a servir essas 
necessidades da população 
que eles trazem para nossa 
gestão”, agradeceu. 
O vice-prefeito Pablo Van-
zelli também falou sobre o 
início de gestão e o adian-
tamento do 13º salário, 
parabenizando a dedicação 
e empenho dos servidores 
municipais. “Fizemos o 
pagamento de 50% do 
13º salário que vem para 
ajudar nossos servidores 
neste momento difícil e 
de crise causada pela pan-
demia, além de ser uma 
maneira de reconhecer 
toda a dedicação que eles 
tem em prol do município 
e de nossa população. O 
começo é meio burocrático, 
estamos terminando licita-
ções e corrigindo notas do 
município para aproveitar 
melhor o recurso público. 
Também estamos à espera 
de emendas, buscando 
parcerias com os deputa-
dos buscando sempre o 
progresso da nossa cidade”, 
disse. 

Prefeito Dionísio fala sobre vacinação, obras e 
adiantamento da parcela do 13º aos servidores

Chefe do Executivo conversou com a Folha e comentou sobre avanços importantes que vem 
sendo realizados para o desenvolvimento do município no primeiro semestre de sua gestão

Da Redação

[BALANÇO]
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Inscrições abertas para 
a Olimpíada Rural 2021

Enquanto assistem pela televisão as provas dos 
jogos olímpicos de Tóquio, os jovens paranaenses 
participantes dos programas Aprendizagem de 
Adolescentes e Jovens (AAJ) e Jovem Agricultor 
Aprendiz (JAA) do Sistema FAEP/SENAR-PR podem 
se preparar para participar de outra competição 
olímpica, que prepara para o empreendedorismo 
e para a inovação no campo! Começou no dia 12 
de julho e segue até 30 de setembro o período de 
inscrições para a Olimpíada Rural 2021.

Essa já é uma tradição da juventude paranaense 
dos programas JAA e AAJ, que tem oportunidade de 
aplicar na prática o conhecimento adquirido ao longo 
do ano. A primeira fase da competição tem provas de 
português, matemática e práticas rurais e acontecem 
entre os dias 1º e 15 de outubro deste ano.

Na segunda etapa, os participantes são divididos 
em equipes, formadas por integrantes de diferentes 
regiões do Paraná de modo a promover maior 
intercâmbio de experiências. Eles têm pela frente 
um estudo de caso no qual devem administrar uma 
propriedade rural.

Os prêmios envolvem diversos equipamentos 
eletrônicos, como smartphone, caixa de som, 
smartwatch, smartTV, entre outros. Assim como no ano 
passado, por conta da pandemia do novo coronavírus as 
provas serão realizadas de forma virtual.

As inscrições são feitas por meio de um formulário, 
cujo link está sendo encaminhado aos alunos dos 
programas AAJ e JAA pelos seus respectivos instrutores. 
Então fiquem de olho no email!

sistemafaep.org.br

Professores da rede municipal 
participam da Semana 
Pedagógica em Arapoti

[EDUCAÇÃO]

Os professores da 
rede municipal de ensino 
de Arapoti estão partici-
pando da Semana Peda-
gógica promovida pela 
equipe da secretaria muni-
cipal de Educação. Neste 
período, os profissionais 
da educação participam de 
atividades de aperfeiçoa-
mento profissional antes 
do retorno as aulas. 
De acordo com informações 
divulgadas pela assessoria 
da prefeitura, participam 
da Semana Pedagógica os 
professores da Educação 
Infantil (de 0 a quatro anos) 
e professores do 3º, 4º e 5º 
anos. Neste ano, devido as 
restrições da pandemia 
da Covid-19, as palestras 
ofertadas pelo Sistema 
Aprende Brasil tem sido 
ministradas de maneira 
remota. 
Entre os temas ministra-
dos estão assuntos rela-
cionados a literatura, o 

lúdico nas aulas de língua 
portuguesa, estratégias 
didáticas para o ensino da 
matemática, estratégias 
para uma aprendizagem 
significativa em Educação 
Física, planejar com os 
objetivos educacionais do 
Sistema Brasil, Estratégias 
e Portifólio para o planeja-
mento de aulas com a bri-
tânica escolar, Educação 
Especial na perspectiva 
da Educação Inclusiva e 
Afetividade na pandemia.
O Secretário de Educação, 
José Carlos de Carvalho, 
destaca que a Semana 
Pedagógica é um impor-
tante momento de apren-
dizado. “Procuramos pro-
porcionar aos profissionais 
da educação um espaço de 
troca e obtenção de novos 
conhecimentos que os 
ajudarão a desempenhar 
sua função com ainda mais 
qualidade”, frisou.
Neste ano, a Semana Peda-

gógica ainda conta com 
uma parceria entre a secre-
taria municipal de Educa-
ção e a empresa Arauco 
com palestras na área de 
programação a formação 
sobre o método de alfabe-
tização fonovisoarticula-
tório, trazido em parceria 
com a Arauco.
Conhecido como “Método 
das Boquinhas”, o curso de 
16 horas, ministrado pela 
professora Suelia Pinheiro 
de Oliveira - Mestre em 
Ciências da Educação, 
está sendo ofertado aos 
professores que lecionam 
para crianças no processo 
de alfabetização (Pré III ao 
2⁰ ano do Ensino Funda-
mental).
“Agradecemos o apoio da 
Arauco. A implantação 
deste método de alfabeti-
zação é um avanço signifi-
cativo para a Rede Munici-
pal”, exalta o secretário de 
Educação.

Redação com Assessoria

Orienta a criança 
quanto ao sistema de sons 
da fala, favorecendo a rup-
tura do código oral e faci-
litando a tomada de cons-
ciência. A metacognição 

ocorre por parte da criança 
quando compreende os 
elementos construtivos da 
linguagem escrita e de seu 
funcionamento. Assim, 
a criança é levada a ler, 

escrever, pensar e se apro-
priar do uso significativo 
da leitura/escrita em um 
tempo inferior ao que leva-
ria se comparado ao ensino 
tradicional. 

MÉTODO DAS BOQUINHAS

TURISMO EM NATUREZA
O Ministério do Turismo lançou a campanha promo-

cional “Turismo em Natureza”, que busca reposicionar o 
país no segmento. Com o slogan “Viaje pelo Brasil. Gigante 
pela própria natureza”, as peças publicitárias têm como foco 
a experiência do viajante e retratam a importância de se 
praticar um turismo consciente, sustentável e seguro neste 
momento de retomada. 

RECORDE DE MOVIMENTAÇÕES
Porto de Seco de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, 

bateu recorde de movimentações de cargas no primeiro 
semestre de 2021, mesmo em meio à pandemia do novo coro-
navírus, segundo a Receita Federal. Nos últimos 20 anos, a 
maior movimentação ocorreu no ano de 2016, quando foram 
liberadas 182.323 cargas, sendo 81.270 no primeiro semestre. 
Conforme a Receita Federal, apenas nos primeiros seis meses 
deste ano, foram liberadas 98.685 cargas, 21,4% maior do que 
o ocorrido no mesmo período de 2016.
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Da Redação

[NORTE PIONEIRO]
Ministério Público e PM cumprem 

mandados contra desvio de merenda 
escolar em Cornélio Procópio

Segundo denúncia anônima apurada nas investigações, chefe do 
Núcleo Regional do município estaria desviando a merenda para 

uma instituição na cidade de Bandeirantes

O Ministério Público 
do Paraná com apoio de 
equipes da Polícia Militar 
realizaram na última quin-
ta-feira (15) uma operação 
que faz parte das investiga-
ções sobre possível desvio 
de merenda escolar da rede 
pública de Cornélio Procó-
pio para uma instituição 
particular na cidade de 
Bandeirantes. 
De acordo com informações 
da assessoria de imprensa 
do MPPR, durante a ação 
foram cumpridos manda-
dos de busca e apreensão 
em uma associação de 
recuperação de usuários 

de drogas situada em Ban-
deirantes com objetivo de 
colher materiais relaciona-
das a apuração do possível 
desvio da merenda. No 
local, foram apreendidos 
alimentos com embalagens 
identificadas e advertên-
cias informando que os 
produtos se tratavam de 
merenda escolar. Ainda 
conforme apura o MPPR, 
as suspeitas são de que o 
crime venha sendo prati-
cado desde 2019. 
O MPPR ainda informou 
que as ações foram condu-
zidas através da 3ª Promo-
toria de Justiça de Cornélio 

Procópio e a investigação 
tive início após as equipes 
receberem uma denúncia 
anônima sobre a chefe do 
Núcleo Regional de Edu-
cação de Cornélio estar 
desviando a merenda para 
a instituição particular que 
fica na cidade vizinha. O 
caso segue sendo investi-
gado. 
A Folha tentou contato com 
a chefe do NRE de Corné-
lio Procópio para saber 
sua versão sobre os fatos, 
porém até o fechamento 
desta matéria não houve 
êxito. 

[VIOLÊNCIA]
Homem é executado a 
tiros no fim de semana
Crime aconteceu na noite do 

domingo no município de Assaí

Um homem foi 
morto a tiros na noite da 
sexta-feira (16). A ocor-
rência foi registrada no 
município de Assaí. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, 
a equipe foi acionada 
por volta das 22h00 para 
prestar atendimento a 
uma ocorrência de dis-
paros de arma de fogo 
onde um homem havia 
dado entrada no Pronto 
Socorro após ser alvejado 
por diversos tiros na Vila 
Esperança. Diante da 
informação, os policiais 

foram até o local para ave-
riguar a situação. Em con-
tato com a equipe médica, 
os militares foram infor-
mados que a vítima havia 
entrado em óbito. 
Diante da situação, a 
equipe se deslocou até a 
Vila Esperança e reali-
zou diligências em busca 
de suspeitos de envol-
vimento ou autoria do 
crime, porém, até o fecha-
mento desta edição nin-
guém havia sido identifi-
cado ou preso. O caso deve 
ser investigado.

Da Redação

Uma colisão envol-
vendo dois automóveis 
deixou cinco pessoas feri-
das, sendo duas delas em 
estado grave. A situação 
foi registrada na noite do 
sábado (17) na PR-439 em 
Santo Antônio da Platina. 
De acordo com informações 
apuradas pelo jornalista 
Luiz Guilherme Bann-

wart, do portal Tá no Site, 
o acidente envolveu um 
automóvel Fiat/Palio e um 
Ford/Fiesta que acabaram 
colidindo frontalmente 
no perímetro urbano da 
rodovia. Equipes do Corpo 
de Bombeiros estiveram 
no local prestando aten-
dimento à ocorrência e 
prestaram os primeiros 

socorros as vítimas, entre 
elas a condutora do Fiesta e 
uma bebê de apenas quatro 
meses que foram levadas ao 
Pronto Socorro em estado 
grave.
A mulher seguia sozinha 
no Ford Fiesta enquanto a 
bebê estava no Fiat/Palio 
acompanhada de familia-
res sendo uma criança de 

três anos e dois adultos. O 
homem e a mulher ficaram 
presos às ferragens sendo 
resgatados por equipes 
do Corpo de Bombeiros 
e SAMU e, na sequência, 
encaminhados para rece-
ber atendimento médico. 
A equipe da Polícia Rodo-
viária Estadual também 
esteve no local prestando 

atendimento a ocorrência e 
orientando o trânsito já que 
a pista chegou a ficar inter-
ditada para o atendimento 
as vítimas. Testemunhas 
relataram aos policiais que 
o Fiesta teria invadido a 
pista contrária. O caso deve 
ser investigado.

Acidente envolvendo dois veículos deixa quatro feridos e bebê em estado grave na PR-439
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Política e
Câmara esclarece suspensão 

dos subsídios ao Prefeito, vice e 
Secretários em Jacarezinho

Em nota, Legislativo municipal informou que Lei 
questionada pelo Tribunal de Contas do Estado foi 

criada pelos vereadores do exercício da gestão 
passada de 2017 a 2020

A fixação dos subsí-
dios dos agentes políticos 
do Executivo é feita por lei 
de iniciativa da Mesa Dire-
tora da Câmara Municipal, 
com valores válidos para 
o mandato subsequente. 
Logo, quem criou a lei 
questionada pelo Tribu-
nal de Contas do Estado 
do Paraná - TCE foram os 
Vereadores da Legislatura 
2017-2020.
Os valores foram fixados 
pela Câmara atendendo 
ao pedido do Ex-Prefeito, 
Dr. Sérgio Eduardo Emyg-
dio de Faria, que agiu 
em resposta à solicitação 
do Ministério Público do 
Estado do Paraná. Na 
ocasião, os médicos do 
Município estavam rece-
bendo remuneração supe-
rior a do então Prefeito, o 
que viola a Constituição 

Federal. Assim, o valor 
acima de R$ 17.000,00 foi 
estabelecido para atender 
exclusivamente a requisi-
ção do Ministério Público, e 
também para que o Municí-
pio pudesse continuar com 
os serviços dos médicos.
O Tribunal de Contas, 
equivocadamente, alega 
que quando a Câmara fixou 
os subsídios para a atual 
gestão, desrespeitou a Lei 
Complementar Federal 173, 
sancionada e publicada no 
ano passado. Entretanto, 
o referido Tribunal não 
notou que a Lei Municipal 
suspensa foi publicada 
em 14 de maio de 2020, 
enquanto a Lei Comple-
mentar mencionada foi 
publicada em 28 de maio 
do mesmo ano. Portanto, 
por uma questão lógica, 
era impossível desrespei-

tar a lei que nem sequer 
existia. Logo, é importante 
observar que a fixação 
dos subsídios do Prefeito, 
Vice-Prefeito e Secretários 
ocorreu de uma legislatura 
para a outra. Além do mais, 
os valores dos subsídios 
para os referidos cargos 
foram fixados por imposi-
ção do Ministério Público 
e a pedido do Ex-Prefeito 
Dr. Sérgio, como forma de 
se resolver o problema da 
remuneração dos médicos 
do Município. 
Assim sendo, na época em 
que deliberou sobre esse 
tema, a Câmara Munici-
pal não desrespeitou a Lei 
Complementar Federal 
173, de 2020, visto que a Lei 
citada ainda não existia.

Da Assessoria

Da Assessoria

[ARAPOTI]

Vereador propõem 
plantar árvores 

em homenagem as 
vítimas da Covid-19
Proposta foi apresentada pelo 

vereador Edilson Corsini na 
sessão da Câmara realizada na 

semana passada

O vereador Edilson 
Corsini (DEM) apresen-
tou nesta segunda-feira 
(12) requerimento para 
que a Prefeitura indi-
que área para plantio de 
árvores em homenagem 
às vítimas da Covid-19 
na cidade. A sugestão do 
vereador é de que cada 
família possa plantar 
uma muda de árvore no 
local indicado, com uma 
placa de identificação, em 
homenagem aos 61 ara-
potienses que perderam 
a vida para a doença até 
o momento. 

“Sabemos que nada será 
capaz de apagar a dor que 
essas famílias estão sen-
tindo. Mas esta seria uma 
bela forma de homena-
gear e eternizar os arapo-
tienses que nos deixaram 
nesta pandemia, vítimas 
da Covid-19”, explicou 
Corsini. “Sugiro que a 
área escolhida seja na 
Linha Verde ou ao lado do 
Centro Esportivo Otacílio 
de Souza (Cide), locais 
símbolos da cidade e que 
têm espaço para o plantio 
dessas árvores”.
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ARAPOTI

ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

GOVERNO DO ESTADO

 
A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que recebeu do Instituto 
Água e Terra - IAT a Licença de Operação – LO nº 28289 do seguinte empreendimento: 
Operação do Sistema de Esgotamento Sanitário Xavantes. Endereço: ETE - Final da Av. 
Turística Elias Marhi Mansur. Município: Carlópolis/PR. Validade: 13/07/2027. 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2021
PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 31/2021
PROCESSO Nº 72/2021
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
OBJETO: Formação de registro de preços para futuras e eventuais aquisições 
de medalhas e troféus personalizados, visando atender as necessidades da 
Divisão de Esporte e Lazer
FORNECEDOR: CARVALHO & KLOSIENSKI LTDA / C.N.P.J. 34.642.406/0001-
90
VALOR GLOBAL: 26.753,50 (Vinte e Seis Mil, Setecentos e Cinqüenta e Três 
Reais e Cinqüenta Centavos)
PREÇOS REGISTRADOS:
Código  Descrição Marca Uni Quant Preço uni Preço total
31702 Medalha personali-

zada em Metal, no 
tamanho de 7cm e 
3mm.  Acompanha-
da com fita perso-
nalizada em tecido 
acetinado. 

ZAMAK UNI 3.000,00 5,39 16.170,00

31703 Troféu produzido em 
MDF com recorte es-
pecial, acabamento 
em pintura automoti-
va, com detalhes em 
acrílico espelhado, 
com personaliza-
ção, no tamanho de 
80 cm. 

PERSO-
NALIZA-
DO

UNI 10,00 140,50 1.405,00

31704 Troféu produzido em 
MDF com recorte es-
pecial, acabamento 
em pintura  automoti-
va, com detalhes em 
acrílico espelhado, 
com personaliza-
ção, no tamanho de 
60 cm. 

PERSO-
NALIZA-
DO 

UNI 10,00 175,50 1.755,00

31705 Troféu produzido em 
MDF com recorte es-
pecial, acabamento 
em pintura  automoti-
va, com detalhes em 
acrílico espelhado, 
com personaliza-
ção, no tamanho de 
50 cm. 

PERSO-
NALIZA-
DO 

UNI 19,00 135,00 2.565,00

31706 Troféu produzido em 
MDF com recorte es-
pecial, acabamento 
em pintura  automoti-
va, com detalhes em 
acrílico espelhado, 
com personaliza-
ção, no tamanho de 
35 cm. 

PERSO-
NALIZA-
DO 

UNI 123,00 39,50 4.858,50

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 09.001.27.812.0009.2247.1600.3.3.90.30.00.00
DATA ASSINATURA: 15/07/2021.
PRAZO DE VIGÊNCIA: A presente ata terá vigência de 12 (doze) meses, a 
partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial Eletrônico do Município 
de Arapoti.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31  
 

EXTRATO 
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO 

 
Edital de Pregão Eletrônico nº 31/2021 
Processo nº 72/2021 
A Pregoeira comunica aos interessados na execução do 
objeto do Edital supramencionado, que após a análise e 
verificação das propostas de preços e da documentação de 
habilitação, decidiu classificar e habilitar o seguinte 
proponente: 

Nº Empresa Valor 
1 CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA 26.753,50 

 
Arapoti, em 06 de Julho de 2021. 

Ana Aline Santos Mendes 
Pregoeira 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31  
 

EXTRATO 
TERMO DE ADJUDICAÇÃO  

 

Despacho de Pregoeira. 
De 06/07/2021 
 

Adjudicando o procedimento licitatório realizado na modalidade 
de Pregão Eletrônico n° 31/2021, as empresas: 
 

Nº Empresa Valor 
1 CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA 26.753,50 

 

Objeto: Formação de registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de medalhas e troféus personalizados, 
visando atender as necessidades da Divisão de Esporte e 
Lazer. 
 

ANA ALINE SANTOS MENDES 
PREGOEIRA 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI 
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA, Nº 180, CENTRO CÍVICO, CEP 
84.990-000 / FONE (43) 3512-3000  
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31  
 

EXTRATO 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  

 

Despacho do Prefeito Municipal. 
 De 15/07/2021 
 

Homologando o procedimento licitatório realizado na 
modalidade de Pregão Eletrônico n° 31/2021, as empresas: 
 

Nº Empresa Valor 
1 CARVALHO E KLOSIENSKI LTDA 26.753,50 

 

Objeto: Formação de registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de medalhas e troféus personalizados, 
visando atender as necessidades da Divisão de Esporte e 
Lazer. 

Irani José Barros 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 162/2021.
Dispensa n° 38/2021.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: VIP CAR VEICULOS LTDA.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para revisão (20.000 
km) dos veículos Ambulâncias Placas RHC-7D45 e RHC-7D15.
Valor Global: R$ 2.128,78 (Dois Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta 
e Oito Centavos).
Dotação Orçamentária: 
100011030200042026.3.3.90.39.00000
100011030200042026.3.3.90.30.00000
Prazo de Execução/Vigência: 30 (trinta) dias.
Data da assinatura: 15/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACIDIO LEITE Nº 148 - CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 163/2021.
Dispensa n° 39/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: Camilo Alvarez Maia 09918030941 
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de 
serviços de jardinagens para revitalização de canteiros com fornecimento 
de mão de obra e insumos, visando atender as necessidades do Gabinete 
Municipal.
Valor Global: R$ 11.340,00 (Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais).
Dotação Orçamentária: 
020010412200372006.3.3.90.30.00000
020010412200362003.3.3.90.39.00000
Prazo de Execução/Vigência: 90 (noventa) dias.
Data da assinatura: 14/07/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACIDIO LEITE Nº 148 - CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato n° 166/2021.
Dispensa n° 40/2021.
Contratante: Prefeitura Municipal de Arapoti.
Contratada: GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA.
Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para realização de 
serviços de sondagem a trado para caracterização do solo, abrangendo 
uma área de 169.400m², visando atender as necessidades da Secretaria 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA ONDINA BUENO SIQUEIRA Nº 180 - CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a Dispensa de Licitação nº 38/2021, para contratação de pessoa 
jurídica especializada para revisão (20.000 km) dos veículos Ambulâncias 
Placas RHC-7D45 e RHC-7D15, a favor da empresa: VIP CAR VEÍCULOS 
LTDA, inscrita CNPJ sob nº 05.586.628/0010-25, no valor de R$ 2.128,78 
(Dois Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos), com respaldo 
no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores e no Parecer nº 110/2021/RTU da Procuradora 
do município. Arapoti, em 13 de Julho de 2021.
ANDRÉA CRISTINA DA SILVA
Presidente do FMS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACIDIO LEITE Nº 148 - CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a Dispensa de Licitação nº 39/2021, para Contratação de pessoa 
jurídica especializada para prestação de serviços de jardinagens para revi-
talização de canteiros com fornecimento de mão de obra e insumos, visando 
atender as necessidades do Gabinete Municipal, a favor da empresa: CAMILO 
ALVAREZ MAIA 09918030941, inscrita CNPJ sob nº 41.920.338/0001-49, 
no valor de R$ 11.340,00 (Onze Mil Trezentos e Quarenta Reais), com 
respaldo no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas alterações posteriores e no Parecer nº 113/2021/RTU da 
Procuradora do município. Arapoti, em 14 de Julho de 2021.
IRANI JOSÉ BARROS
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI
RUA PLACIDIO LEITE Nº 148 - CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / FONE (43) 3512-3000 
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Ratifico a Dispensa de Licitação nº 40/2021, para Contratação de pessoa 
jurídica especializada para realização de serviços de sondagem a trado 
para caracterização do solo, abrangendo uma área de 169.400m², visando 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, a favor 
da empresa: GEOAZIMUTE SONDAGEM E TOPOGRAFIA, inscrita CNPJ 
sob nº 20.972.810/0001-17, no valor de R$ 17.843,38 (Dezessete Mil Oi-
tocentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos), com respaldo 
no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações posteriores e no Parecer nº 21/2021/SMNJ/RHSP/LIC do 
Procurador do município. Arapoti, em 16 de Julho de 2021.
IRANI JOSÉ BARROS
Prefeito Municipal

Municipal de Infraestrutura.
Valor Global: R$ 17.843,38 (Dezessete Mil Oitocentos e Quarenta e Três 
Reais e Trinta e Oito Centavos).
Dotação Orçamentária: 
15.002.15.452.0042.2234.3.3.90.39.00000
Prazo de Execução/Vigência: 90 (noventa) dias.
Data da assinatura: 19/07/2021

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

ERRATA

Na Portaria nº 094/2021, publicada no Jornal 
Folha Extra, do dia 16 de julho de 2021, Edição 
2556, página 06, onde se lê: Edilene da Silva 
Visoto – Servidora Pública Municipal, portadora 
da CNH  n . 02822828490, RG/PR 83189185 e 
CPF 042.666.559-75, leia-se: . Edinéia da Silva 
Visoto – Servidora Pública Municipal, portadora da 
CNH  n. 02822828490, RG/PR 83189185 e CPF 
042.666.559-75,

Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do 
Sul – PR, em 19 de julho de 2021

Eclair Rauen
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021
O Pregoeiro do Município Senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomeados através da Portaria nº 056/2021, de 05/04/2021, não 
havendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitação Pregão Presencial nº 009/2021, que tem 
como objeto a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Recargas de Oxigênio Medicinal para a Unidade Mista de Saúde e para ambulâncias do 
Município e aquisição de cilindros novos a serem retirados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, conforme solicitação feita pelo Depar-
tamento Municipal de Saúde, ficando classificado a seguinte proponente:
Prestação de Serviços de Recargas.

Item Unid. Quant. Descrição dos Produtos e Serviços V. Unit. V. Total
01 PS 120 Recarga de oxigênio medicinal para Cilindros 01m3. 140,00 16.800,00

02 PS 120 Recarga de oxigênio medicinal para Cilindros 10m3. 230,00 27.600,00

03 PS 120 Recarga de oxigênio medicinal para Cilindros 3.5 a 4.0m3. 192,50 23.100,00

Total 67.500,00
Lote II Aquisição de Cilindros

Item Unid. Quant. Descrição dos Produtos e Serviços V. Unit. V. Total
01 Unid 05 Cilindro novo para oxigênio medicinal de alta pressão 10m ³ (50 litros);  Capacidade hidráulica 

(L): 50 litros; Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³); Pressão Máxima de Trabalho: 
200 Bar; Diâmetro Externo (mm): 230 mm; Altura (mm): 1460 mm; Peso (Kg): 57,2 Kg; Conexão 
para Válvula: ABNT 218-1, Cor padrão ABNT: Verde; Normas Aplicáveis aceitas e aprovadas 
pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791.

3.800,00 19.000,00

Total 19.000,00
Informamos que o VALOR TOTAL ESTIMADO é de R$ - 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) 
Declarada vencedora do certame a Empresa Isac Diego da Rosa – ME, inscrita no Cnpj nº 14.513.950/0001-24, com o valor global, fixo e sem reajuste, proposto 
para execução integral do objeto.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim as necessidades da administração. Assim sendo, ficando a proponente acima citada 
vencedora do certame e sugere à autoridade superior a homologação do presente Pregão Presencial nº 009/2021.
Jundiaí do Sul- PR, 19 de julho de 2021
Walderlei Leme Fernandes
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2021.
Homologo a decisão do senhor Walderlei Leme Fernandes e a Equipe de Apoio devidamente nomeados através da Portaria nº 056/2021, de 05/04/2021, não ha-
vendo nenhuma interposição de recurso por parte das licitantes, torna público que adjudica o Processo Licitação Pregão Presencial nº 009/2021, que tem como 
objeto a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Recargas de Oxigênio Medicinal para a Unidade Mista de Saúde e para ambulâncias do Município 
e aquisição de cilindros novos a serem retirados conforme a necessidade, durante o período de 12 (doze) meses, conforme solicitação feita pelo Departamento 
Municipal de Saúde, ficando classificada a seguinte proponente:

Item Unid. Quant. Descrição dos Produtos e Serviços V. Unit. V. Total
01 PS 120 Recarga de oxigênio medicinal para Cilindros 01m3. 140,00 16.800,00

02 PS 120 Recarga de oxigênio medicinal para Cilindros 10m3. 230,00 27.600,00

03 PS 120 Recarga de oxigênio medicinal para Cilindros 3.5 a 4.0m3. 192,50 23.100,00

Total 67.500,00
Lote II Aquisição de Cilindros

Item Unid. Quant. Descrição dos Produtos e Serviços V. Unit. V. Total
01 Unid 05 Cilindro novo para oxigênio medicinal de alta pressão 10m ³ (50 litros);  Capacidade hi-

dráulica (L): 50 litros; Capacidade de Gás (m³): 10 metros cúbicos (m³); Pressão Máxima 
de Trabalho: 200 Bar; Diâmetro Externo (mm): 230 mm; Altura (mm): 1460 mm; Peso (Kg): 
57,2 Kg; Conexão para Válvula: ABNT 218-1, Cor padrão ABNT: Verde; Normas Aplicáveis 
aceitas e aprovadas pela ABNT: ISO 4706, ISO 9809-1, ISO 9809-3, DOT3AA, NBR 12791.

3.800,00 19.000,00

Total 19.000,00
Informamos que o VALOR TOTAL ESTIMADO é de R$ - 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais) 
Declarada vencedora do certame a o valor global, fixo e sem reajuste, proposto para execução integral do objeto.
Diante do disposto, nos termos descritos no edital de licitação, atendendo assim as necessidades da administração. Assim sendo, ficando a proponente acima citada 
vencedora do certame referente ao presente Pregão Presencial nº 009/2021.
Jundiaí do Sul- PR, 19 de julho de 2021
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

Edital nº 03  
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO ESTA-
DO DO PARANÁ no uso de suas atribuições legais 

vem através deste, divulgar o resultado final do 
Teste Seletivo de Estagiários:

1.1 A lista de Classificados para as vagas gerais 
está no anexo I e a Relação de Desclassificados 

por não apresentarem pontuação mínima exigida 
em edital, está no anexo II deste edital.

            1.2 O recurso deverá ser apresentado em 
até 03 (três) dias úteis após a divulgação do re-

sultado que será divulgado no Diário Eletrônico do 
Município de Pinhalão (diario.pinhalao.pr.gov.br), 
devendo o mesmo ser dirigido e protocolado junto 

ao Departamento de Recursos Humanos na Prefei-
tura Municipal de Pinhalão, o qual será encaminha-

do à Comissão Especial do Teste Seletivo.
          1.3 O recurso deverá ser individual, com a 
indicação daquilo em que o candidato se julgar 

prejudicado, e devidamente fundamentado com a 
exposição de motivos, argumentos e fundamenta-
ções circunstanciadas. O requerimento deverá ser 

digitado, caso contrário, não será aceito.
Pinhalão, 16 de julho de 2021.

DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
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          Prefeito Municipal
ANEXO I

CLASSIFICADOS
ÁREA DE PSICOLOGIA 

CANDIDATOS Nº 
INSCRIÇÃO

Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total CLASSIFICAÇÃO

Ana Julia Machado Nogueira 62 02 03 04 02 11 1º
ÁREA DE DIREITO 

CANDIDATOS Nº 
Inscrição

Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total CLASSIFICAÇÃO

Leonardo Mauricio Gomes da Silva 35 02 03 04 04 13 1º
Marina Almeida de Siqueira 55 03 04 02 03 11 2º
Maria Gabriella Rodovanski de Oliveira  48 04 04 01 02 11 3º

ÁREA DE ENFERMAGEM 
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total CLASSIFICAÇÃO

Vitória Paola de Lima 19 01 05 04 07 17 1º
Rebeca Amaranta Lemes Marinho 06 01 03 04 07 15 2º
Bianca do Vale Damratt 16 02 03 01 06 12 3º
Laura Castro Chaves 39 02 04 03 02 11 4º

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

Total CLASSIFICAÇÃO

Cristiane Ribeiro da Costa 20 02 04 05 06 17 1º
Lucimar dos Santos 22 02 03 02 05 12 2º

ÁREA DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA   
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 
Total 

CLASSIFICAÇÃO

Vitória de Jesus Moura Morais 02 05 05 05 04 19 1º
Ana Francisca Dorneles 58 02 05 04 05 16 2º
Gabriel Candido Costa 01 03 03 05 05 16 3º
Mariana Lopes 30 03 04 04 04 15 4º
Francieli da Silva 07 03 05 03 03 14 5º
Elessandra de Fátima dos Santos 21 03 04 02 05 14 6º
Laís Luvizeto da Silva 49 03 04 03 04 14 7º
Yara Stefani Barbosa Martinez 24 01 03 05 04 13 8º
Natally Rosa Reis Venancio 51 02 02 04 04 12 9º
Angela Oliveira da Cunha 41 03 03 01 04 11 10º
André Silvano de Oliveira Bianchini 50 00 02 05 04 11 11º

FORMAÇÃO DE DOCENTE
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

Total CLASSIFICAÇÃO

Paulo Henrique Albergoni Cunha de Souza 08 04 04 04 05 17 1º
Geovana de Souza Vidal 12 04 04 03 05 16 2º
Bruna de Moraes Chaves 11 04 04 03 05 16 3º
Bruna Machado de Sousa 32 02 04 03 06 15 4º
Leonardo Hermes de Carvalho 05 02 05 03 05 15 5º
Emilly Fernanda da Silva Janiszewski 25 04 02 02 06 14 6º
Jéssica Hoinaski Fraiz 31 02 04 03 04 13 7º
Viviane Inocência de Freitas Gonçalves 38 02 04 03 04 13 8º
João Vitor Anacleto Teixeira 03 03 02 04 04 13 9º
Diogo Monticelli de Azevedo 43 03 02 04 04 13 10º
Letícia Siqueira de Carvalho Teixeira 46 01 02 05 05 13 11º
Mayara Aparecida de Freitas  28 02 04 04 02 12 12º
Eduardo Gomes da Silva 34 04 03 02 03 12 13º
Analice Waldemar de Sá 44 02 03 04 03 12 14º
Verônica de Kássia M. B Santos    57 03 03 01 04 11 15º
Giulia da Silva Chaves 10 04 03 01 03 11 16º
Angela Luiza Mendes 42 02 04 03 02 11 17º
José Henrique de Jesus Silva 53 02 01 04 04 11 18º
Letícia Caroline Ferraz da Silva     56 03 02 04 02 11 19º

ANEXO II
DESCLASSIFICADOS  

Conforme consta no edital, os inscritos que não atingiram somatória superior a 11 acertos (equivalente a 50%) estão desclassificados.
ÁREA DE PSICOLOGIA

CANDIDATOS Nº INSCRIÇÃO Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total 

Rayana Maria Hermes Coutinho 61 02 02 03 03 10
ÁREA DE DIREITO 

CANDIDATOS Nº 
Inscrição

Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total 

Maria Eduarda Vilas Boas 59 01 03 03 03 10
ÁREA DE ENFERMAGEM 

CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 Total 

Joyce Pamela Rezende da Silva 29 02 01 03 04 10
Thaisa Oliveira Muniz 33 Não compareceu

ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

Total 

Larissa Cristina Aparecida de Azevedo 15 02 01 02 04 09
Dayane Sene da Silva S. Moreira 36 01 01 02 04 08

ÁREA DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGIA   
CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

 
Total 

Alessandra Fernandes Zanutto dos Santos 13 01 01 03 05 10
Larissa Cristina Hogin 60 03 03 01 00 07
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Bianca Eugênio Soardi 47 02 01 01 02 06
FORMAÇÃO DE DOCENTE

CANDIDATOS Nº Inscrição Língua

Portuguesa

Matemática Conhec. 
Gerais

Conhec. 
Específicos

Total 

Kauan da Cunha Pereira 40 03 03 03 01 10
Pâmela de Azevedo  Silva 26 01 04 04 01 10
Camilli Firmino Bernardino 37 02 02 03 03 10
Miguel Henrique da Silva Proença 18 03 02 02 03 10
Fabricio Silva dos Santos 45 02 01 02 05 10
Giulia Lara  Coutinho dos Santos 23 04 02 03 00 09
Alisson Silva Oliveira 09 02 03 02 02 09
Anábili Tainara de Jesus Silva 52 01 01 02 04 08
Marcela Carneiro de Godoy 27 02 02 02 02 08
Kauan da Silva Neves Terezin 17 02 01 02 02 07
Isabella  Acosta Machado 14 02 01 02 01 06
Hiohan Gabriel Freire Vilas Boas 04 02 01 01 02 06
Felipe Sawczuk Batista 54 Não compareceu

INFORME AOS CANDIDATOS
A questão número 04 de Matemática foi anulada em todas as áreas, porém a pontuação da mesma foi somada ao número de acertos do candidato. 

A questão número 04 de Conhecimentos Específicos na Área de Administração foi anulada, porém a pontuação da mesma foi somada ao número de acertos do 
candidato.

Quantos aos critérios de desempate foram adotados a publicação presente no edital seguindo a ordem: 1º critério: maior idade; 2º critério: média escolar de acor-
do com o histórico apresentado pelo candidato.  

REPRESENTANTES DA COMISSÃO DE CORREÇÃO
HELENA DE PAULO MORENO DOS SANTOS:

MARCELA CASTILHO:
MARILZA DE FÁTIMA MAIA:

SUEME ENDRI PIMENTEL NOGUEIRA:
Observação: A correção foi acompanhada pelo representante da Câmara de vereadores, Sr. Edney Luiz Vilas Boas.

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 151/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: ROGER 
EDUARDO DOS SANTOS-Valor: 14.668,00 (quator-
ze mil seiscentos e sessenta e oito reais)-Vigência: 
Início: 16/07/2021 Término: 16/09/2021-Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 56/2021
Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉS-
TICOS E ELETRÔNICO DESTINADOS ÀS SECRE-
TARIAS MUNICIPAIS. Pinhalão, 19 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 152/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: FILIPE MOI-
SES GARCIA-Valor: 13.902,00 (treze mil novecentos 
e dois reais)-Vigência: Início: 16/07/2021 Término: 
16/09/2021-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
56/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELE-
TRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DESTINADOS 
ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS.Pinhalão, 19 de 
Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 153/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: MATHEUS 
ALVES COELHO-Valor: 2.879,82 (dois mil oitocentos 
e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos) -Vi-
gência: Início: 16/07/2021 Término: 16/09/2021-Lici-
tação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 56/2021 - Objeto: 
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS 
E ELETRÔNICO DESTINADOS ÀS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS. Pinhalão, 19 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 154/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: A. W. XA-
VIER DIAS – EPP-Valor: 2.280,00 (dois mil duzentos 
e oitenta reais) - Vigência: Início: 16/07/2021 Término: 
16/09/2021-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 
56/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELE-
TRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO DESTINADOS 
ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS. Pinhalão, 19 de 
Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 155/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: AR LIMP 
- COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPE-
ZA-Valor: 2.745,00 (dois mil setecentos e quarenta 
e cinco reais)-Vigência: Início: 16/07/2021 Término: 
16/09/2021-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
56/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETRO-
DOMÉSTICOS E
ELETRÔNICO DESTINADOS ÀS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS.Pinhalão, 19 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 156/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: LOPES 
E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO-Valor: 684.504,50 (seiscentos e oi-
tenta e quatro mil quinhentos e quatro reais e cinquenta 
centavos) -Vigência: Início: 16/07/2021 Término: 
16/07/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
54/2021 - Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÃO DESTINADO A TODAS AS SECRE-
TARIAS. Pinhalão, 16 de Julho de 2021.

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 157/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: M V MEDINA 
DE CARVALHO EIRELI – ME-Valor: 198.769,03 (cento 
e noventa e oito mil setecentos e sessenta e nove 
reais e três centavos) -Vigência: Início: 16/07/2021 
Término: 16/07/2022-Licitação: PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº.: 54/2021-Objeto: AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A TODAS 
AS SECRETARIAS. Pinhalão, 16 de Julho de 2021

ESTADO DO PARANÁ-PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO-EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº: 158/2021-Contratante: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE PINHALAO-Contratada: M V MEDINA 
DE CARVALHO EIRELI – ME-Valor: 198.769,03 (cento 
e noventa e oito mil setecentos e sessenta e nove 
reais e três centavos) -Vigência: Início: 16/07/2021 
Término: 16/07/2022

Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 54/2021-Obje-
to: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
DESTINADO A TODAS AS SECRETARIAS.  Pinhalão, 
16 de Julho de 2021

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE:
Homologar o Leilão n° 01/2021 a favor dos proponen-
tes: 
HAROLD RODRIGUES DE SIQUEIRA, inscrito no 
CPF sob n° 508.859.019-91, arrematando o(s) lote(s) 
n° 01, perfazendo o valor total de R$ 4.100,00 (quatro 
mil e cem reais).
WASHINGTON LUIZ CARDOSO, inscrito no CPF 
sob n° 023.285.799-73, arrematando o(s) lote(s) n° 
14 e 15, perfazendo o valor total de R$ 3.000,00 (três 
mil reais).
PEDRO ANTONIO GONCALVES, inscrito no CPF sob 
n° 207.063.839-15, arrematando o(s) lote(s) n° 11, 
perfazendo o valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).
MARCELO FELIX, inscrito no CPF sob n° 765.858.249-
20, arrematando o(s) lote(s) n° 13, perfazendo o valor 
total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
TIAGO ANDRE ALVES DE MORAES, inscrito no CPF 
sob n° 011.876.349-05, arrematando o(s) lote(s) n° 
02, 03, 04, 07, 08, 09, 12, 16 e 17, perfazendo o valor 
total de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais).
FRANCISCO EDUARDO DE GODOI, inscrito no CPF 
sob n° 029.684.699-67, arrematando o(s) lote(s) n° 10, 
perfazendo o valor total de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
                    Pinhalão, 16 de julho de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

PORTARIA N.º 15/2021
O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais
RESOLVE
 Determinar a interrupção da fruição das férias concedidas, 
as quais tiveram início no dia 05/07/2021, ao servidor VITOR 
BARBOSA VITOR, ocupante do cargo de SECRETÁRIO, 
a partir de 19/07/2021, referente ao período aquisitivo de 
01/06/2018 a 31/05/2019, por solicitação do presidente desta 
Casa, o qual já se encontra no exercício de suas funções 
a partir da data de hoje.
Pinhalão, 19 de julho de 2021.
 Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.
_________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE
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[ESPORTE]

Ibaiti reúne gestores da região no lançamento do projeto 
“Frente Paranaense para Educação Paralímpica”

Evento contou com a participação dos gestores esportivos  de Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Japira, Jaboti, 
Ventania, Arapoti, Curiúva, Tomazina, Pinhalão, Jaguariaíva, Sengés, Wenceslau Braz e Telêmaco Borba

Foi realizado na tarde 
da última quarta-feira 
(14), na Casa da Cultura 
em Ibaiti, o lançamento 
do  Projeto Frente Para-
naense para a Educação 
Paralímpica.
O evento foi organizado 
pela Coordenação Regional 
de Ponta Grossa da Paraná 
Esportes, da Secretaria 
de Estado da Educação 
e Esportes, através do 
coordenador  Ivan Marçal 
e do coordenador do Para-
desporto Mário Sérgio 
Fontes  e da Prefeitura de 
Ibaiti através da Secretaria 
Municipal de Esportes, 
Cultura e Lazer com o 
secretário Girley Bueno 

Baby.
O evento contou com a 
participação dos gestores 
esportivos dos municípios 
de Santana do Itararé, São 
José da Boa Vista, Japira, 
Jaboti, Ventania, Ara-
poti, Curiúva, Tomazina, 
Pinhalão, Jaguariaíva, 
Sengés, Wenceslau Braz e 
Telêmaco Borba.
O coordenador da Regional 
de Ponta Grossa da Paraná 
Esportes,  Ivan Marçal 
falou para os secretários 
e diretores de esportes da 
região  a respeito da libe-
ração de novos projetos e 
do Calendário Oficial dos 
Jogos Oficiais do Paraná. 
Para o coordenador, não 

se trata apenas de formar 
atletas para o esporte para-
límpico, mas, sim que esse 
tema seja contemplado em 
todos os níveis de ensino no 
Estado.
O  coordenador do Para-
desporto e representante 
da Coordenação Brasileira 
da Educação Paralímpica, 
Mário Sérgio Fontes, que é 
deficiente visual, falou de 
sua trajetória no esporte 
paralímpico nacional. O 
ex-atleta paralímpico é 
professor de Educação 
Física e  conquistou enor-
mes avanços na sua vida 
acadêmica, profissional e 
também como atleta.
Também falou no evento, 

a professora de Educação 
Física Silvana Dias, da 
Coordenação Regional de 
Desportos Paralímpicos da 
cidade de Telêmaco Borba, 
único no estado do Paraná. 
Silvana é casada com o 
atleta paralímpico e pro-
fessor Anderson Rogério 
Wenzt (Belo). O casal tem 
uma filha com Síndrome 
de Down e trabalha com 
pessoas com deficiências 
que fazem parte do Núcleo 
de Atividades e Desenvol-
vimento do Paradesporto 
–  NADEPAR, comandado 
pelo professor Belo.
Estiveram presentes como 
convidados no evento, a 
representante do Curso 

de Educação Física da 
UNOPAR de Ibaiti, Érica 
dos Santos Lemos, o pro-
fessor de Educação Física 
Thiago Martins Pedroso, 
o pastor da Igreja Univer-
sal Júlio César e esposa e 
Juliano Santana do Grupo 
de Capoeira de Ibaiti.
O prefeito Dr. Antonely 
Carvalho foi representado 
pelo secretário de Admi-
nistração Dr. Guilherme 
Augusto de Oliveira Leite. 
O vereador Cesar Augusto 
da Silva, representou a 
Câmara Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO DO PARANÁ - HOMOLOGAÇÃO 
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 
Pareceres da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídica: R E S O L V E Homologar o resultado da 
Licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº 55/2021 de 21/06/2021 a FAVOR dos 
Proponentes: 1) GRÁFICA E EDITORA MUNDO LTDA, CNPJ nº 28.419.352/0001-03, pelo valor total 
de R$ 1.640,00 (Um mil e seiscentos e quarenta reais). 2) A VIEIRA SERVIÇOS, CNPJ nº 
09.181.312/0001-13, pelo valor total de R$ 2.600,00 (Dois mil e seiscentos reais). 3)  POLIMPRESSOS  
SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA, CNPJ nº 14.292.313/0001-75, pelo valor total de R$ 3.510,00 (Três mil e 
quinhentos e dez reais). 4) ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA, CNPJ nº 
05.665.084/0001-04, pelo valor total de R$ 4.237,20 (Quatro mil duzentos e trinta e sete reais e vinte 
centavos). 5) TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELI- ME, CNPJ nº 04.303.158/0001-91, 
pelo valor total de R$ 5.863,00 (Cinco mil e oitocentos e sessenta e três reais). 6) F RICIERI 
PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 09.168.383/0001-86, pelo valor total de R$ 10.364,50 (Dez mil 
trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos). 7) DANIEL ROGERIO DA ROCHA, CNPJ nº 
19.008.104/0001-70, pelo valor total de R$ 25.735,50 (Vinte e cinco mil setecentos e trinta e cinco reais e 
cinquenta centavos). 8) FUCA COMUNICAÇÃO VISUAL, FACHADAS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
nº 30.110.838/0001-07, pelo valor total de R$ 54.500,00 (Cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).Gabinete 
do Prefeito Municipal de Pinhalão.  Em 16 de julho de 2021. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito 
Municipal 

EDITAL N0 62/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO  - 
Exclusivo para ME, EPP e MEI (LC Nº 123/2006 alterada pela LC Nº 147/2014) 

A Comissão de Pregão, da PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO, no exercício das atribuições que 
lhe confere a Portaria nº 175/2021, de 15/07/2021, torna público, para conhecimento dos interessados que 
receberá até às 08:00:00 horas do dia 03/08/2021, propostas para: Aquisição de kit de livros - biblioteca 
educação infantil, destinados à Escola Municipal Anita Alves Meyer e livros para o Setor Jurídico do 
município.  Critério de Julgamento – Menor preço por item. O recebimento será exclusivamente por 
meio de sistema eletrônico: www.bll.org.br. Os interessados poderão obter maiores informações e retirar o 
edital completo pelos sites: www.bll.org.br, https://e-gov.betha.com.br/transparencia, através do e-mail 
licitacaophl03@gmail.com e no setor de licitações, localizado na Rua Geraldo Vieira, 410, Centro, Pinhalão-
PR, no horário das 08:30 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.  Pinhalão, 19 de julho de 2021. Raíssa Pimentel 
Vilas Boas - Pregoeira. 

 
 

 
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 28/2021- OBJETO: 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARREIRAS DE 
PROTEÇÃO ACRÍLICAS PARA A INSTALAÇÃO EM MESAS 
DE ATENDIMENTO, EM ATENÇÃO AS MEDIDAS 
SANITÁRIAS RECOMENDADAS PELO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE PARA PROTEÇÃO CONTRA O RISCO DE 
DISSEMINAÇÃO VIRAL DA COVID-19”. A Comissão de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, 
para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 8.666/93, 
incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, 
TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal – 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – CARVALHO & KLOSIENSKI LTDA – CNPJ Nº 
34.642.406/0001-90, que indicou o menor preço para a 
contratação do item, no valor total de R$ 7.680,00 (sete mil 
seiscentos e oitenta reais); Tudo conforme documentos nos 
autos. Wenceslau Braz-PR, 16 de Julho de 2021. ATAHYDE 
FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-PREFEITO  
 
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ-RATIFICAÇÃO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2021- OBJETO: 
“CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA 
IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS E MONTAGEM DE 
CÂRNES DE IPTU 2021”. A Comissão de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Wenceslau Braz - PR, para fins do art. 
24, inciso “II”, da Lei Federal n° 8.666/93, incluindo a alteração 
da Lei n° 9.648, de 27 de maio de 1998, TORNA PÚBLICO, 
que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal – ATAHYDE FERREIRA 
DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu decisão no processo em 
destaque supra, RATIFICANDO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, 
para a Contratação, junto a empresa: I – POSTMIX 
SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI – CNPJ: 02.089.950/0001-60, 
que indicou o menor preço para a contratação do item, no valor 
total de R$ 4.866,00 (Quatro mil, oitocentos e sessenta e seis 
reais); Tudo conforme documentos nos autos. Wenceslau 
Braz-PR, 16 de Julho de 2021. ATAHYDE FERREIRA DOS 
SANTOS JÚNIOR-PREFEITO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WENCESLAU BRAZ
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[ILUMINAÇÃO PÚBLICA]

Projeto do Executivo para instalação de Led em 
Jaguariaíva é aprovado por maioria na Câmara

Mudança traz diversos benefícios para o município, entre estes, economia no consumo de energia 
elétrica e ruas mais iluminadas proporcionando maior segurança para população

Sai Edson, entra Haitz 
e Moore. Agora, Jaguariaíva 
ficará mais iluminada com a 
instalação das lâmpadas de 
Led em toda a cidade. Com a 
aprovação do Projeto de Lei 
45/2021, enviado à Câmara 

Municipal pelo Executivo, o 
município ganhará não só 
com uma iluminação mais 
eficiente, mas também com 
economicidade e durabilidade 
do material LED.
Encaminhado pela prefeita 

Da Assessoria

Alcione Lemos, o projeto para 
transformar a iluminação 
pública em LED foi colocado 
em pauta nesta terça-feira, 
13, e aprovado com nove votos 
favoráveis. O investimento 
é de mais de R$ 6 milhões e 
o prazo de execução é de 36 
meses para a instalação de 6 
mil pontos de iluminação em 
toda área urbana e rural.
O projeto também atualiza a 
forma de Contribuição para 
Custeio do Serviço de Ilumi-
nação Pública, contudo, 23,7% 
das residências, 3.127 famílias 
serão isentas, além das mora-
dias rurais que também serão 
isentas do novo modelo.
Para as demais, apenas 562 
unidades consumidoras 
das 10.150 existentes terão 
aumento maior que R$ 10 
reais mensais. As residências 
de baixa renda todas terão o 
seu valor reduzido.
No setor comercial, 90% das 

unidades consumidoras, 876 
das 973 terão redução. Na 
indústria, a redução atingirá 
88%, ou seja, 258 das 294 uni-
dades consumidoras.
Entre os benefícios do Led 
estão a alta eficiência lumi-
nosa, maior tempo de vida, 
versatilidade e qualidade da 
luz. Com maior vida útil e eco-
nomia, a proficuidade energé-
tica do Led também contribui 
para o aspecto ambiental, com 
a diminuição na emissão de 
gases de efeito estufa, como 
apontou o estudo realizado 
pelo BNDES em 2016. Além da 
economicidade, a iluminação 
de Led aumenta em cerca de 
30% a claridade, comparada à 
lâmpada convencional.
A desoneração na manuten-
ção, que hoje é de R$ 500 mil 
por ano, evitará a falta de 
iluminação em pontos simul-
tâneos, já que atualmente, de 
acordo com o Departamento 

de Iluminação Pública, a 
média de troca de lâmpadas 
mensalmente é de 250 unida-
des, além de reatores, foto-
células, perfurantes, tapits 
e outros componentes da 
iluminação de sódio.
Outro benefício é em relação 
ao monitoramento por câme-
ras de segurança do municí-
pio, pois a iluminação é parte 
fundamental para aprimorar 
a segurança pública. Com a 
melhora na luminosidade, 
as imagens noturnas terão 
mais qualidade e nitidez, 
fornecendo informações mais 
precisas a investigações.
Outro fator de destaque é o 
impacto social e valorização 
dos imóveis, levando a todas 
as regiões da cidade a mesma 
qualidade de iluminação, 
garantindo claridade e nitidez 
em todos os locais.

Maioria dos vereadores aprovou o PL da iluminação de Led

Com voto favorável 
dos vereadores José Marcos 
Pessa Filho, o Marquito (PP), 
Enfermeira Juliana (PP), 
Samuel Motorista (PP), Divael 
(DEM), Verli do Povo (DEM), 
Valdeci Cox (DEM), Mateus 
Passos Felix (PROS), Gilmar 
da Costa Passos (MDB) e Juni-
nho Pemac (PSD), a cidade de 
Jaguariaíva terá até dezem-
bro de 2024 todo seu pátio 
transformado em Led.
O presidente da Câmara de 
Vereadores, Marquito, res-
saltou que desde o início da 
proposta de modernização da 
iluminação pública, houve o 
entendimento sobre os apon-

tamentos feitos pelo Legis-
lativo. “Quando o projeto 
chegou em março, houve uma 
preocupação dos vereadores 
de não onerar os consumido-
res, por isso, desde o início, 
tivemos um bom diálogo  com 
a prefeita Alcione para que o 
percentual chegasse ao atual 
do projeto aprovado, com os 
benefícios superando o rea-
juste. A iluminação de LED 
representará mais segurança 
e modernidade para o municí-
pio de Jaguariaíva”, afirmou 
o presidente da Casa.
Em sua fala, o edil Juninho 
Pemac comentou o retorno 
que a população terá com a 

iluminação de LED. “Apesar 
do reajuste, muitas pessoas 
serão beneficiadas, inclu-
sive com a isenção da taxa 
para mais de 3 mil unidades 
consumidoras, e o aumento 
da eficiência no serviço e 
economia correspondem ao 
investimento. Além disso, ter 
as vias mais iluminadas deve 
reduzir o número de aciden-
tes, inibir práticas criminosas 
e melhorar o visual da nossa 
cidade, que tem enorme poten-
cial turístico e merece uma 
iluminação à altura de suas 
belezas”, ressaltou o vereador.
A vereadora Verli do Povo 
também pontuou sobre os 

benefícios do projeto. “A troca 
da iluminação pública por 
lâmpadas de Led é um ótimo 
projeto, que vem ao encontro 
dos anseios da população 
quando falamos de melhoria 
na qualidade de vida e na segu-
rança pública, baixo custo de 
manutenção e ainda teremos 
milhares de famílias isentas 
da taxa”, concluiu.
Outro apoiador do PL foi o 
vereador Divael. “Esse pro-
jeto foi mais uma vitória para 
nosso povo jaguaraivense. 
Desde 2019 estamos lutando 
por isso, mas agora graças 
a Deus, com nossa prefeita 
Alcione, vamos conseguir. 

O projeto representa maior 
segurança e o maior benefi-
ciado é o povo de Jaguariaíva”, 
finalizou.
O vereador Mateus também 
enalteceu o projeto. “Gostaria 
de salientar a importância 
da modernização do nosso 
município, visto que muitas 
cidades no Paraná já têm esse 
projeto de iluminação em 
Led concluído. E não vamos 
esquecer do mais importante, 
que é a isenção da taxa para 
a área rural, para pessoas de 
baixa renda e BPC”, reforçou.
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