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Jaguariaíva prepara solenidades para 
comemorar os 198 anos do município
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Geral e

A atleta de Jacarezi-
nho, Bianca Cristine Davi 
de Souza foi convocada 
na última semana para 
compor a  Seleção Brasi-
leira de Atletismo que irá 
disputar o Sul-Americano 
Sub-18 de 24 a 26 de setem-
bro de 2021 em Encarnaciõn 
no Paraguai.
Bianca competirá na prova 
dos 2000 metros com obstá-
culos. Atualmente a atleta 
treina com a equipe IPEC 
Londrina Atletismo devido 
a paralização do Centro de 
Treinamento de Atletismo 
de Jacarezinho (CTAJ), 
que ela treinava desde os 
oito anos.
O CTAJ tem parceria com 
o IPEC Londrina Atletismo 
há mais de seis anos e por 
isso Bianca começou a 
treinar em Londrina após 

a paralização do CTAJ 
devido a pandemia Covid-19 
no começo de 2020. O trei-
nador do CTAJ Mario Lopes 
Pinheiro parabenizou a 
atleta pela convocação.
“Bianca te parabenizo 
pelo esforço e dedicação 
e fico muito feliz em ver 
que o trabalho realizado 
aqui na base e agora em 
Londrina com o alto ren-
dimento tem dado certo 
e que você chegue ainda 
mais longe, vamos todos 
ficar aqui na torcida. Para-
benizo Também ao treina-
dor Gilberto Miranda que 
também foi convocado para 
acompanhar a seleção, pelo 
exemplar trabalho reali-
zado junto a IPEC londrina 
Atletismo”, destacou Mario 
Lopes Pinheiro.

Atleta de Jacarezinho é convocada para 
seleção brasileira de atletismo

Bianca Cristine irá compor a equipe que vai disputar o Sul-Americano sub-18 no 
Paraguai na modalidade 2 mil metros com obstáculos 

Jivago França

[VIVENDO UM SONHO]

Bianca competirá na prova dos 2000 metros com 
obstáculos. Atualmente a atleta treina com a equipe 
IPEC Londrina Atletismo devido a paralização do 
Centro de Treinamento de Atletismo de Jacarezinho 
(CTAJ), que ela treinava desde os oito anos
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Política e

Da Assessoria

[NORTE PIONEIRO]

MPPR aponta irregularidades na contratação de 
dentistas pela prefeitura de Carlópolis

De acordo com o Ministério Público, o processo ocorreu de forma indevida e pode 
configurar em ato de improbidade administrativa

Em Carlópolis, no 
Norte Pioneiro do estado, 
o Ministério Público do 
Paraná expediu nesta 
semana recomendação 
administrativa dirigida 
ao prefeito da cidade para 
que anule o processo que 
permitiu a contratação 
de duas dentistas para o 
Município. Conforme apu-
rado pelo MPPR, por meio 
da Promotoria de Justiça 
da comarca, as profissio-
nais foram contratadas de 
forma indevida, em um sis-
tema de credenciamento, 
situação que pode confi-
gurar ato de improbidade 
administrativa.
O Município justificou 
a contratação sem con-
curso e sem licitação, por 

credenciamento, com a 
“a defasagem do quadro 
odontológico da Secretaria 
Municipal de Saúde, devido 
ao fato dos servidores 
estarem se aposentando”, 
sustentando que isso impli-
caria na necessidade de 
contratação imediata. O 
Ministério Público des-
taca na recomendação que 
essa situação – que pode 
e deve ser prevista pelo 
gestor – não se enquadra 
em necessidade de emer-
gência. Assim, de modo 
a atender os princípios 
constitucionais que regem 
a administração pública, 
as profissionais de odon-
tologia deveriam ter sido 
chamadas em regime de 
contratação temporária.

A Promotoria recomenda 
que seja suspensa de 
maneira imediata a contra-
tação e pagamentos às duas 
dentistas e que a prefeitura 
delibere pela “realização 
de processo seletivo para a 
contratação dos servidores 
de que o Município neces-
sitar, adotando-se o regime 
e procedimento adequado”. 
No texto, ressalta ainda 
que “a recomendação não 
impede futuro ingresso de 
medida judicial para res-
ponsabilização por ato de 
improbidade administra-
tiva, sendo tomada neste 
momento como medida 
acauteladora do erário”. 
Foi indicado prazo de dez 
dias para um retorno do 
prefeito ao MPPR.

[ENCONTRO]

Vereadores e agentes da prefeitura de Arapoti 
participam de reunião com representantes da AMCG

Durante o encontro, foram apresentados serviços 
prestados pela entidade aos municípios associados

Na última quinta-
-feira (09), membros do 
Poder Executivo e Legis-
lativo do município de 
Arapoti receberam a visita 
de representantes da Asso-
ciação dos Municípios dos 
Campos Gerais (AMCG) 
que aproveitaram a opor-
tunidade para repassar as 
autoridades locais infor-
mações sobre o convenio da 
instituição com os municí-
pios parceiros. 

De acordo com informações 
da assessoria da Câmara 
Municipal, estiveram pre-
sentes na reunião vereado-
res, secretários municipais 
e equipes da prefeitura. 
Entre os assuntos aborda-
dos sobre os serviços pres-
tados pela AMCG aos muni-
cípios parceiros, também 
foram discutidas informa-
ções que irão agregar e 
sanar dúvidas referentes 
ao Projeto de Lei 2279/2021. 

De autoria do Poder Exe-
cutivo municipal, o pro-
jeto tem como objetivo 
promover alteração na Lei 
Municipal 1784/2017 a qual 
aumenta o valor da con-
tribuição da AMCG que, 
atualmente, é de R$ 0,07 
por munícipe e, caso seja 
aprovado, altera o valor 
do repasse para R$ 0,10 por 
habitante. Os valores são 
repassados mensalmente. 

Da Redação
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4Cidades e

DESTAQUE NO PAÍS
A qualidade da produção de café de Carlópolis 

é destaque no País. A cidade produz atualmente 10,4 
mil toneladas do grão por ano, espalhados por cerca 
de 5 mil hectares. O Paraná é o sexto maior produtor 
do grão no País, atrás de Minas Gerais, Espírito Santo, 
São Paulo, Bahia e Rondônia. A produção do café no 
Estado estimada para esse ano é de 870 mil sacas. O 
valor da saca, em algumas localidades, ultrapassou 
R$ 1 mil, tendência reforçada com as geadas recor-
rentes durante o inverno.

AVANÇO NA VACINAÇÃO
O Paraná alcançou mais uma importante 

marca no combate à Covid-19 nesta segunda-feira (13) 
ao garantir a imunização por completo de 4.056.734 
pessoas. O quantitativo equivale a 46,5% do público-
-alvo, formado por 8.720.953 adultos com 18 anos ou 
mais. O avanço na vacinação faz com que o Paraná 
apareça bem colocado nos rankings nacionais. Em 
relação à 1ª dose, o levantamento produzido pelo 
consórcio nacional de imprensa coloca o Estado na 
quinta colocação, atrás apenas de São Paulo, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e Distrito Federal (DF).

2ª DOSE
Em números absolutos, o município que mais 

administrou a 2ª dose ou dose única é Curitiba, com 
um total de 729.219 pessoas imunizadas. Na sequên-
cia, estão as cidades de Londrina (200.382), Maringá 
(186.586), Cascavel (129.572) e Ponta Grossa (106.035). 
Proporcionalmente à população, a cidade que mais 
avançou na aplicação de segundas doses é Esperança 
Nova, com 62,49% da população adulta contemplada. 
A lista segue com Sulina (60,16%), São Manoel do 
Paraná (58,48%), Pontal do Paraná (57,56%) e Kaloré 
(55,37%).

ATIVISMO POLÍTICO
O deputado federal Ricardo Barros (PP), atual 

líder do governo de Jair Bolsonaro (sem partido) na 
Câmara falou sobre o ativismo político do Judiciário. 
“Na minha opinião, as decisões que o Judiciário toma 
tem o objetivo de influenciar o ambiente político, em 
se aproveitar de uma oportunidade para se posicionar 
politicamente, que não tem nada com o jurídico. O 
Supremo deve arquivar todas as matérias que são 
prerrogativa exclusiva do Legislativo e do Executivo, 
mas, ele insiste em decidir coisas que não são da sua 
atribuição”, declarou Barros.

EXPOBEL 2022
Com o slogan “O melhor a gente vive juntos”, a 

Expobel 2022 foi lançada na sede nacional da Cresol. 
A expectativa dos organizadores é de que com o con-
trole do contágio da Covid, a próxima edição, prevista 
para março do ano que vem, marque a retomada dos 
grandes eventos. Foram quase 400 mil visitantes em 
2020. A Prefeitura Francisco Beltrão garantiu que 
será adotado o modelo de entrada livre em todos os 
dias. A Expobel é a terceira maior feira do Paraná. 
Um ponto de encontro entre comerciantes, empre-
sários, moradores e produtores locais.

Da Redação

Da Redação

[DESTAQUE INTERNACIONAL]
Queijo produzido em Santana 

do Itararé conquista medalha de 
prata em concurso na França

Família santanense conquistou o segundo lugar no concurso 
Mondial Du Fromage 2021 realizado na cidade de Tuors

Do Norte Pioneiro 
para o mundo. Este é 
apenas mais um capítulo 
da história de sucesso do 
queijo produzido pela famí-
lia Martins em Santana do 
Itararé e que conquistou 
o segundo lugar em um 
concurso voltado para o 
alimento realizado neste 
domingo (12) na cidade de 
Tours, na França. 
O agricultor Leomar Mar-
tins junto de sua esposa 
Marisa Martins e os filhos 

fizeram bonito durante 
a competição internacio-
nal. O queijo produzido 
no sítio Aliança, em San-
tana do Itararé, cruzou 
o oceano para participar 
do concurso Mondial Du 
Fromage 2021. O sabor do 
queijo santanense levou 
consigo o carinho e dedi-
cação da família Martins 
até o velho continente e 
agradou o paladar dos jura-
dos e, com isso, a família 
conquistou a medalha de 

prata no segundo lugar da 
competição. 
O Mondial Du Fromage 
está sendo realizado entre 
o domingo (12) e esta 
terça-feira (14). O evento 
envolve o setor de alimen-
tos de leite com disputas 
em diferentes categorias 
e participantes de diversos 
países como Itália, Bélgica, 
Brasil, Japão, Espanha, 
Portugal, Alemanha, Suíça 
entre outros. 

Relatórios apontam alto índice de infestação do 
Aedes Aegypti em Siqueira Campos

Técnicos da área de 
Saúde do município de 
Siqueira Campos estive-
ram reunidos com o pre-
feito Luiz Henrique Ger-
mano e seu vice Paulo Leite 
para apresentar dados do 
relatório sobre a situação 
da Dengue no município 
e os números preocupam. 
Durante o encontro, os 
agentes repassaram ao 
prefeito e vice os índices 
de infestação do Aedes 
Aegipty no município que, 
segundo o levantamento, 
tem focos de reprodução 
registrados em todas as 
áreas da cidade. Com isso, 

o encontro teve como obje-
tivo debater a execução 
de ações de combate ao 
mosquito que é o principal 
vetor de doenças como a 
Dengue, Chikungunya e 
ZikaVirus. 
A coordenadora de ende-
mias do município, Giane 
Melo, informou que neste 
ano já foram registrados 
quatro casos de dengue 
no município, além do 
registro pela equipe de 
Vigilância Sanitária de 
21 locais com focos de 
reprodução do mosquito. 
A profissional ressaltou 
que as equipes de Saúde 

contam com a compreen-
são e colaboração da popu-
lação no combate ao Aedes 
Aegypti. “Se não houver 
maior conscientização 
da população no combate 
ao mosquito da dengue, 
podemos ter maiores pro-
blemas, pois as equipes 
de Saúde não irão conse-
guir evitar a proliferação 
dos mosquitos sozinha. É 
importante a colaboração 
de todos para que não haja 
pontos de água parada que 
favoreçam a proliferação 
do mosquito. Cada um 
tem que fazer a sua parte”, 
destacou. 
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[FEMINICÍDIO]
Mulher é morta a facadas pelo 

ex-marido em Ibaiti
Crime aconteceu na noite do último sábado e 

suspeito foi preso em flagrante

Uma cabeleireira de 
39 anos, identificada como 
Monica Moreira, morreu 
ao ser esfaqueada pelo 
ex-marido na noite do 
último sábado (11) próximo 
a região Central de Ibaiti. 
De acordo com informações 
da Polícia Civil, a vítima 
estava em sua casa desde 
o início da tarde do sábado 
quando, por volta das 
18h00, seu ex-marido, um 
homem de 44 anos, chegou 
ao local. Em seguida, os 
dois tiveram uma discus-
são que terminou com o 
agressor desferindo ao 
menos 15 facadas contra 
a vítima. Familiares da 
vítima estiveram no local 
e conseguiram conter o 
autor e prestar os primei-
ros socorros a Monica que 
chegou a ser socorrida pela 
equipe do SAMU (Serviço 
de Atendimento Móvel de 

Urgência), mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu a 
caminho do hospital. 
Um familiar da vítima 
conseguiu conter o autor 
do crime até a chegada de 
um policial militar que 
mora próximo ao local e 
estava de folga, efetuando 
a prisão do suspeito. Em 
seguida, foram acionadas 
as forças policiais que 
encaminharam o autor até 
a delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. Ele deve responder 
por feminicídio. A faca uti-
lizada para matar a vítima 
foi apreendida e entregue 
na delegacia. 
Mônica infelizmente entra 
para estatística de crimes 
contra as mulheres no 
Brasil vivendo situação 
semelhante a de outras 
vítimas pelo país. Con-

forme apurou a equipe da 
PC, entre março e maio 
deste ano a mulher havia 
registrado três boletins de 
ocorrência contra o seu 
algoz, sendo concedida 
medida protetiva contra o 
suspeito em 15 de março. 
Ainda de acordo com a 
PC, nas ocasiões onde as 
equipes policiais foram 
acionadas, o autor do crime 
sempre conseguiu fugir do 
local antes da chegada dos 
policiais. 
Além destes fatos, em Nota, 
a Polícia Civil informou que 
Monica não representou 
criminalmente contra o 
suspeito e, em 28 de maio, 
procurou o Judiciário local 
para requerer a anulação 
das medidas protetivas que 
tinha em desfavor do autor 
e,com isso, o suspeito podia 
se aproximar da vítima. 

Da Redação

Da Redação

[SE DEU MAL]
Suspeito se atrapalha e 
morre após dar tiro na 
cabeça durante assalto
Situação foi registrada em um 
posto de combustíveis situado 

no município de Figueira

U m  c r i m i n o s o 
morreu após dar um 
tiro na própria cabeça 
durante um assalto frus-
trado registrado na noite 
deste domingo (12) no 
município de Figueira. 
De acordo com as primei-
ras informações, três sus-
peitos entraram em uma 
loja de conveniências de 
um posto de combustíveis 
situado a Avenida Castelo 
Branco e anunciaram o 
assalto. Durante a exe-
cução do crime, um dos 
suspeitos, que portava 
um revólver, se atrapa-
lhou e acabou realizando 
um disparo contra ele 
mesmo. Logo em seguida 
o indivíduo caiu ao chão 
e começou a sangrar, 

momento em que seus 
dois comparsas fugiram 
do local e o deixaram para 
trás agonizando. 
Diante da situação foi 
acionada a equipe da Polí-
cia Militar que esteve no 
local e constatou o corpo 
do indivíduo caído e ao 
lado uma arma de fogo. 
Foram acionadas as equi-
pes da Polícia Civil e IML 
(Instituto Médico Legal) 
que estiveram no local e 
tomaram as providências 
cabíveis ao caso, sendo 
constatado preliminar-
mente que a vítima era 
conhecida popularmente 
como “Boca” e que o 
tiro teria atingido uma 
artéria. 

Da Redação

Um motociclista ficou 
ferido ao se envolver em um 
acidente de trânsito regis-
trado na noite do último 
domingo (12) na PR-151 em 
Wenceslau Braz. 

De acordo com as primei-
ras informações, a colisão 
envolvendo uma motoci-
cleta Honda CG 125 com 
placas de Itapeva/SP e um 
Fiat Uno com placas de 

Wenceslau Braz, aconte-
ceu por volta das 20h00 no 
entroncamento da PR-151 
com a PR-422, trevo que dá 
acesso ao município de São 
José da Boa Vista. 

Com impacto, o motoci-
clista ficou ferido. Ele foi 
socorrido e encaminhado 
ao hospital de Caridade 
São Sebastião, em Wen-
ceslau Braz, para receber 

atendimento médico. Já o 
motorista e dois passagei-
ros que estavam no Uno não 
ficaram feridos.

Motociclista fica ferido em acidente no trevo de São José da Boa Vista
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BANCO 32

SDCM
EDUCATIVO

EXPECTORAR
TLCRUGA
AGECORAL

AFRICAGR
EAANTIS

RIVALIDADE
RAMALPEN

FATORELLA
TALACATA
RAULASP
ENDVTRE
ZOOLOGICOS

MESSIGALA

O dia
do azar
(Folcl.)

Dira 
Paes,
atriz

O conteú-
do do

trabalho
didático

Expelir ou
soltar do
peito (o 
catarro)

Acessório
do traje
do exe-
cutivo

Graciliano 
Ramos: es-
creveu "Vi-
das Secas"

Peça de
dominó

com seis
pintas

Asa-(?),
aparelho
do voo
livre

Divisão
de rede

telefônica

Cada
termo

da multi-
plicação

Coloca na
balança

Relação 
(de coisas)

Parques
de expo-
sição de
animais

Estudei 
(um texto)

Tribunal
Regional
Eleitoral
(sigla)

Lionel (?),
craque

argentino
(fut.)

Traje 
para sole-
nidades

Lição da
fábula

Andar sem
destino 

Combati
300, em 

algarismos
romanos Chuva violenta 

Ramo da Medicina
que faz correções

estéticas

Atua;
pratica 

Continente
do Egito

Hiato 
de "real"
Compe-

tição

(?) e qual:
idêntico
Fim, em
inglês

Lições 
(na escola)

Eu e
eles

Expressão
de nojo
Ela, em

espanhol

Canto 
em coro

Antônimo
de "falar" 

Sinal de
velhice
Abrigo

para cães

Afiados

Prefixo
que indica
oposição

O foco do
atirador
Cumpre
(ordens)

(?) drive,
memória

USB
(Inform.)

3/end — pen. 4/ella. 6/duelei. 10/expectorar.

Anitta no VMA 2021
Anitta  se apresentou pela 

primeira vez no MTV Video Music 
Awards 2021  neste domingo, 
12. Com uma performance da 
música Girl From Rio, a cantora 
foi a primeira brasileira a fazer 
um show na premiação, que ocor-
reu em Nova York, nos Estados 
Unidos.
A funkeira e as bailarinas dela 
levaram muita dança com ima-

gens do Rio de Janeiro ao fundo. 
A apresentação foi gravada e exi-
bida no intervalo da premiação.
Em abril deste ano, a brasileira 
ganhou o prêmio de Melhor 
Artista Feminina no Latin Ame-
rican Music Awards 2021. Além 
disso, o lançamento do single Girl 
From Rio  colocou a cantora no 
Top 50 das rádios norte-ameri-
canas. 

Ben Affleck empurra fã que se 
aproximou de Jennifer Lopez 

em aeroporto

Por amor, você pode fazer 
loucuras! Ben Affleck, por exem-
plo, não poupou esforços para pro-
teger a amada, Jennifer Lopez, de 
um fã histérico. O casal estava no 
aeroporto Marco Polo, em Veneza, 
tentando embarcar de volta aos 
Estados Unidos para cumprir a 
agenda repleta de compromis-
sos hollywoodianos quando um 

homem, um tanto quanto descon-
trolado, se aproximou da cantora 
para tentar tirar uma foto.
Imediatamente, Affleck empurrou 
o fã para o lado, que foi colocado 
contra a parede por seguranças 
para que o casal pudesse passar. O 
que vocês acham? Ação exagerada 
ou protetora?

Whindersson Nunes nega ter 
encontrado Luísa Sonza no Rio

Nesta segunda-feira (13) o 
humorista Whindersson Nunes 
usou suas redes sociais para negar 
que tivesse se encontrado com 
Luísa Sonza no Rio de Janeiro. Em 
seu perfil do Twitter o comediante 
desmentiu as notícias falsas que 
estavam circulando na internet 
sobre ele estar reatando a relação 
com a cantora.
“Eu fui gravar com o Porta dos 
Fundos, eu fiquei no Novotel, 
reservado em meu nome mesmo 
bem bonitinho. Vocês dão tanta 

moral para o que essa pessoa fala 
que daqui a pouco ela vira presi-
dente”, escreveu ele em sua rede 
social.
Whindersson e Luísa se casa-
ram em 2018 após alguns anos 
se relacionando, em 2020 o casal 
anunciou ao público que estava se 
divorciando. Desde dessa época o 
comediante e a cantora são per-
seguidos pelos seguidores que 
buscam incansavelmente desco-
brir os verdadeiros motivos que 
levaram a relação a acabar.
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Geral e
[ANIVERSÁRIO]

Jaguariaíva prepara solenidades para 
comemorar os 198 anos do município

Programação tem início as 07h00 da quarta-feira com a Alvorada Tropeira e segue com 
as demais atrações seguindo os protocolos de prevenção a Covid-19

Nesta quarta-feira 
(15), o município de Jagua-
riaíva completa 198 anos de 
elevação à categoria de Fre-
guesia. E para comemorar 
o marco inicial da história 
do município, a adminis-
tração municipal, através 
da Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer (SMECEL), 
via Departamento de Cul-
tura, preparou solenidades 

especiais, adaptadas aos 
protocolos sanitários de 
enfrentamento da pande-
mia.
A programação inicia às 
7 horas do dia 15, quando 
ocorre a Alvorada Tro-
peira, com a participação 
do Clube dos Tropeiros 
“Alma sem Fronteira”. O 
ato, que simboliza as ori-
gens tropeiristas de Jagua-
riaíva, ocorre no Parque do 

Bairro Jardim Matarazzo, 
próximo ao lago do local.
Às 8h os participantes da 
Alvorada Tropeira seguem 
em cavalgada pelas prin-
cipais ruas da cidade, até 
chegar à Praça Izabel 
Branco. Em frente à praça, 
que leva o nome de uma 
das benfeitoras do muni-
cípio, ocorre o Ato Cívico, 
com a presença da prefeita 
Alcione Lemos e autorida-

des municipais.
O hasteamento dos pavi-
lhões, saudações das auto-
ridades, apresentações 
culturais de alunos da 
rede municipal de educa-
ção e benção ecumênica 
será feito em frente ao 
Centro Administrativo Pre-
feito Otélio Renato Baroni 
(prédio novo da prefeitura). 
O ato cívico será transmi-
tido ao vivo pela página da 

Prefeitura Municipal na 
rede social Facebook, pela 
Secretaria de Comunicação 
Social (SECOM).
Ainda em comemoração ao 
aniversário do município 
haverá entregas oficiais 
do Departamento Munici-
pal de Segurança Pública 
e do Espaço Feira Verde 
na quinta-feira (16) e sex-
ta-feira (17), respectiva-
mente, às 14 horas.

Da Assessoria

Flávio Zanrosso visita alunos na Escola Municipal 
Ademar Haruo Ishii

Tida como carro 
chefe desde seu primeiro 
mandato, o prefeito Flávio 
Zanrosso continua acom-
panhando de perto as ações 
na área da Educação no 
município de Tomazina. 
Na manhã desta segunda-
-feira (13), por exemplo, o 
chefe do Executivo Toma-
zinense esteve realizando 
uma visita a Escola Muni-

cipal Ademar Haruo Ishii 
onde foi recebido pelo 
direto Flávio Nazareth 
e pela vice-diretora Ida 
Couto. Durante a visita, o 
prefeito aproveitou para 
conferir as obras de refor-
mas que foram realizadas 
no local, além de bater um 
papo com professores, fun-
cionários e com os alunos. 
Flávio falou sobre as alte-

rações sofridas no sis-
tema de ensino devido a 
pandemia da Covid-19 e 
parabenizou as equipes de 
educação da instituição. 
“Temos o objetivo de que 
cada pequeno tomazinense 
volte a sala de aula e realize 
as atividades de maneira 
presencial. O prejuízo que 
tivemos com os alunos fora 
da escola aprendendo atra-

vés das atividades remotas 
traz perdas nos quesitos 
pedagógico e social aos 
nossos pequenos e agora 
temos que correr atrás 
para recuperar este tempo. 
Parabenizo toda a equipe 
comandada pela nossa 
secretária Cinthia Chueire 
e seguimos trabalhando 
para que Tomazina tenha 
sempre educação de quali-

dade para nossas crianças”, 
destacou o prefeito. 
Ainda segundo informa-
ções de Flávio, 90% dos 
alunos que estudam na 
escola Ademar Haruo Ishi 
já estão frequentando as 
aulas presenciais seguindo 
todos os protocolos de pre-
venção a Covid-19. 

Da Redação

Prefeito esteve no estabelecimento de ensino que foi reformado e já atende 
presencialmente 90% dos seus alunos
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PÚBLICA 06/2021 
SESSÃO DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

 

 

 

Arapoti, 27 de agosto de 2021. 

 

A COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO convida a comunidade 

arapotiense para no dia 15 de setembro de 2021, quarta-feira, às 18 horas, participar da 

Audiência Pública da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2022. O evento acontece no Plenário 

da Câmara Municipal e terá transmissão em tempo real através das plataformas digitais da 

Casa – pelo site oficial (cmarapoti.pr.gov.br) e pelo canal no YouTube (/camaradearapoti). 

Essa é a oportunidade de você conhecer investimento que estão sendo previstos para o 

orçamento municipal do ano que vem.  

 

Para outras dúvidas entre em contato pelo telefone (43 3557-1500) ou pelas 

redes sociais oficiais da Casa (Facebook e Instagram). Participe, sua presença é essencial 

para o exercício da democracia. 

 

 

 

 

MAIQUEL ALBERTS 
Presidente da Comissão 

 

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N. º 04/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar licitação, conforme segue:
1 - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA nº 04/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: Menor 
Preço Global.
2 – 0BJETO: Visando Seleção de Proposta para execução da Obra de Pavi-
mentação Poliédrica estrada municipal rural Neco Major, sentido Conselheiro 
Mairinck, conforme Convenio SEAB 200/2021, de acordo com as especificações 
constantes nas planilhas, cronogramas e memoriais integrantes do projeto.
3 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 21/10/2021 às 09h00min na Prefeitura 
Municipal de Jaboti.

4- Valor Máximo: R$ 1.072.437,74 (um milhão e setenta e dois mil quatrocentos 
trinta e sete reais e setenta e quatro centavos)

5 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações complementares pode-
rão ser obtidas junto ao setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaboti, na 
Praça Minas Gerais, 175. O Edital Completo e futuras e contratos encontra-se 
disponível no site www.jaboti.pr.gov.br no link licitações.
Edifício da Prefeitura Municipal de Jaboti, 10 de setembro de 2021.

Cleonilde de Souza M Sales,
Presidente da Comissão de Licitação.
Portaria nº 09/2021

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA  Nº 05/2021
(RESUMO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI, Estado do Paraná, torna público que 
fará realizar licitação, conforme segue: 

1 - MODALIDADE: Concorrência nº 05/2021. TIPO DE LICITAÇÃO: Maior oferta. 

2 – 0BJETO: concessão de uso de um barracão industrial com área construída 
aproximadamente de 220,00 m² (duzentos e vinte metros quadrados), de proprie-
dade do Município, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Tomazina sob 
o nº 7.182, em atendimento ao Programa Municipal de Incentivo à Industrialização.

3 - ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 22/10/2021 às 09h00min na Prefeitura 
Municipal de Jaboti. 

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departamento de Licitação, Prefeitura 
Municipal de Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh às 
11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital completo, demais anexos, atas 
e contratos futuros no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br.

Jaboti, 10 de setembro de 2021.

Cleonilde de Souza M Sales,
Presidente da Comissão de Licitação.
Portaria 09/2021.

AVISO DE LEILÃO Nº. 02/2021        

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, 
comunica aos interessados, que se acha aberta licitação para a alienação de bens 
próprios desta Municipalidade, em concordância com a Lei 8.666/93 e alterações 
subsequentes conforme abaixo:

1.0 - MODALIDADE: “LEILÃO”, tipo MAIOR LANCE. Alienação de equipamentos 
de laticínios e outros.

2.0 - REALIZAÇÃO: Dia 08 de outubro de 2021, as 10h00min, Exclusivamente 
on-line no site do leiloero www.simonleiloes.com.br .

3.0 - Será indispensável a apresentação de certidão conforme o edital.

4.0 - LOCAL DA EXPOSIÇÃO: O objeto encontra-se à disposição para visitação 
no departamento de Agricultura no horário das 08h00min às 11h30min e das 
13h30min às 17h00min. De segunda à sexta-feira.

5.0 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Departamento de Licitação, Prefeitura 
Municipal de Jaboti, na Praça Minas Gerais, 175, no horário das 08h00minh às 
11h00min. e das 13h00minh às 16h00min. Edital completo, demais anexos, atas 
e contratos futuros no diário do município no site www.jaboti.pr.gov.br. 

 Jaboti, 08/09/2021.

Cleonilde de Souza M Sales
Presidente da Comissão de Licitação
Portaria 09/2021.

SÚMULA DO RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA AMPLIAÇÃO
Stang Distribuidora de Petróleo Ltda, torna público que recebeu do IAT, Licença 
Ambiental de Operação para Ampliação, para comércio atacadista de álcool 
carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrifican-
tes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.), implantada na Rua Dr. Eli 
Volpato, n.º 680, Chapada, Araucária/PR. Validade: 01/09/2023.

OUTRAS PUBLICAÇÕES
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  PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTI  
ESTADO DO PARANÁ 

   
 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 04/2021 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2021 

 EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO  
 

 
 
O Prefeito do Município de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições 
estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Municipal n° 33/1994 e demais 
disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS 
INSCRIÇÕES Nº 03/2021 - DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS, conforme segue: 
 
AONDE SE LÊ:  
 
Art. 4º - O candidato com a inscrição deferida deverá acessar o endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br, a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos (online) das 
09h00min do dia 06 de setembro de 2021 até às 23h59min do dia 15 de outubro de 2021 b) 
após completado o preenchimento, anexar os documentos comprobatórios dos títulos. 
Posteriormente ao envio o sistema irá gerar um comprovante de protocolo contendo a 
descrição dos documentos anexados.  
 
 
LEIA-SE: 
 
Pelo equivoco acima mencionado, esta Fundação concede o prazo para 
inserção dos títulos conforme segue:  
 
Art. 4º - O candidato com a inscrição deferida deverá acessar o endereço eletrônico 
www.concursosfau.com.br, a) preencher o Formulário de Cadastro de Títulos (online) das 
09h00min do dia 06 de setembro de 2021 até às 23h59min do dia 19 de setembro de 2021 
b) após completado o preenchimento, anexar os documentos comprobatórios dos títulos. 
Posteriormente ao envio o sistema irá gerar um comprovante de protocolo contendo a 
descrição dos documentos anexados.  
 
 
 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Jaboti, em 13 de setembro de 2021. 
 

 
Registre-se e Publique-se 

 
 

REGIS WILIIAN SIQUEIRA RODRIGUES 
 PREFEITO MUNICIPAL 

JABOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL
DECRETO Nº. 040/2021

SÚMULA: Prorroga prazo de validade do “Concurso 
Público nº. 001/2019  homologado pelo Decreto nº. 
017/2019 de 12/09/2019,  e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Eclair 
Rauen, no uso de atribuições legais conferidas 
por Lei, com amparo no art. 37, III, da Constituição 
Federal e  considerando:

A necessidade de contratação de pessoal em face 
de aposentadorias e exonerações a pedido;
A indisponibilidade de prazo e recursos para reali-
zação de um novo Concurso Público;

DECRETA:
Art. 1º. – Fica Prorrogado por mais dois (02) anos, a 
partir da data de sua homologação, o prazo de vali-

dade do Concurso Público nº. 001/2019, homologado 
pelo Decreto nº. 017/2019 de 12/09/2019.

Parágrafo Único – As convocações de candidatos 
aprovados, salvo as exceções legais, será precedida 
da avaliação do sistema de controle interno quanto 
ao gasto de pessoal.

Art. 2º. – Este Decreto entra em vigor na data da sua 
publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 10 de setembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 

012/2021
Processo Administrativo nº 017/2021
Modalidade de Licitação: Pregão Presencial Nº 
012/2021
Tipo de Licitação: Menor Preço por Item
Órgão Responsável Pelo Registro: Prefeitura Mu-
nicipal de Jundiaí do Sul – PR.
Validade da Ata: 12 (doze) meses.
Objeto: Compra através de Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de materiais de cama, 
mesa, banho, materiais elétricos, utensílios de ma-
térias de Higiene e Limpeza, que serão destinados 
a diversos Departamentos deste município, os quais 
serão retirados conforme a necessidade, durante o 
período de (12) doze meses.
Ord. Empresa CNPJ V. Total
01 Daniel Matheus de Oliveira 34.736.956/0001-

78 81.992,39
02 Comercial Beira Rio Ltda 40.138.949/0001-

77 57.847,00
03 Sheila Priscila C. de Deus 

05694924916
41.157.706/0001-
49 27.750,70

04 C. Parra Vieira – Vector 
Brasil

10.641.724/0001-
78 17.981,80

05 Marymed Distibuidora de 
Medicamentos

23.121.920/0001-
63 13.273,53

06 GSL Produtos de Limpeza e 
Pap. Eireli

24.616.893/0001-
62 9.779,62
Valor Total 208.625,04

Informamos que o valor total estimado é de R$ 
208.625,04 (duzentos e oito mil e seiscentos e vinte 
e cinco reais e quatro centavos).
Jundiaí do Sul – PR, 13 de setembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 052/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Marymed Dist. de Medicamentos e Correlatos Eireli 
- ME, CNPJ: 23.121.920/0001-63
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 012/2021, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações poste-
riores.
OBJETO: Aquisição de materiais de cama, mesa, 
banho, materiais elétricos, utensílios de matérias de 
Higiene e Limpeza, que serão destinados a diversos 
Departamentos deste município, os quais serão re-
tirados conforme a necessidade, durante o período 
de (12) doze meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão por conta de recursos 
estaduais e federais, de acordo com a Lei Federal 
nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores e com recursos 
próprios previstos no orçamento da Prefeitura Muni-
cipal de Jundiaí do Sul, conforme Lei Orçamentária 
nº 616 de 15/10/2020, publicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 13.273,53 (treze mil duzentos e setenta 
e três reais e cinquenta três centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 053/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Sheila Priscila Castelhone de Deus 05694924916, 
CNPJ: 41.157.706/0001-49
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 012/2021, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações poste
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Hidropar Distr. de Lubrificantes e Autopeças Ltda
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 013/2021, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações poste-
riores.
OBJETO: Fornecimento de peças genuínas ou 
originais de fábrica da marca dos veículos e dos 
maquinários ou não genuínas ou não originais de 
1ª linha, para manutenção de forma preventiva e 
corretiva, da frota de veículos e máquinas perten-
centes ao Município de Jundiaí do Sul, tendo como 
base e referência a tabela de preço da AUDATEX e 
SIMILARES, pelo período de 12 meses, constantes 
do Memorial Descritivo (ANEXO I) deste Edital, para 
atender as necessidades dos vários Departamentos 
da Administração Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão à conta dos recursos 
financeiros do Município, conforme Lei Orçamentária 
nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$- 308.000,00 (trezentos e oito mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 042/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Mecânica L.E.H Diesel Eireli
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 013/2021, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações poste-
riores.
OBJETO: Fornecimento de peças genuínas ou 
originais de fábrica da marca dos veículos e dos 
maquinários ou não genuínas ou não originais de 
1ª linha, para manutenção de forma preventiva e 
corretiva, da frota de veículos e máquinas perten-
centes ao Município de Jundiaí do Sul, tendo como 
base e referência a tabela de preço da AUDATEX e 
SIMILARES, pelo período de 12 meses, constantes 
do Memorial Descritivo (ANEXO I) deste Edital, para 

riores.
OBJETO: Aquisição de materiais de cama, mesa, 
banho, materiais elétricos, utensílios de matérias 
de Higiene e Limpeza, que serão destinados a 
diversos Departamentos deste município, os quais 
serão retirados conforme a necessidade, durante o 
período de (12) doze meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriun-
das da presente aquisição correrão por conta de 
recursos estaduais e federais, de acordo com a Lei 
Federal nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsi-
diada pela Lei 8.666/93 e alterações posteriores e 
com recursos próprios previstos no orçamento da 
Prefeitura Municipal de Jundiaí do Sul, conforme 
Lei Orçamentária nº 616 de 15/10/2020, publicada 
no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 27.750,70 (vinte e sete mil setecentos 
e cinquenta reais e setenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen 
Prefeito Municipal

atender as necessidades dos vários Departamentos 
da Administração Municipal
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão à conta dos recursos 
financeiros do Município, conforme Lei Orçamentária 
nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$- 336.800,00 (trezentos e trinta e seis mil 
e oitocentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº043/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Micheli Cristina Ferreira 05315750981
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 
013/2021, nos termos das Leis Federal nº. 10.520/2002 
e 8.666/93, e suas alterações posteriores.
OBJETO: Fornecimento de peças genuínas ou originais 
de fábrica da marca dos veículos e dos maquinários 
ou não genuínas ou não originais de 1ª linha, para 
manutenção de forma preventiva e corretiva, da frota 
de veículos e máquinas pertencentes ao Município de 
Jundiaí do Sul, tendo como base e referência a tabela 
de preço da AUDATEX e SIMILARES, pelo período de 
12 meses, constantes do Memorial Descritivo (ANEXO 
I) deste Edital, para atender as necessidades dos vários 
Departamentos da Administração Municipal
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão à conta dos recursos 
financeiros do Município, conforme Lei Orçamentária 
nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$- 91.400,00 ( noventa e um e quatrocentos 
reais).
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 041/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Balarin Auto Peças Ltda
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 
013/2021, nos termos das Leis Federal nº. 10.520/2002 
e 8.666/93, e suas alterações posteriores.
OBJETO: Fornecimento de peças genuínas ou originais 
de fábrica da marca dos veículos e dos maquinários 
ou não genuínas ou não originais de 1ª linha, para 
manutenção de forma preventiva e corretiva, da frota 
de veículos e máquinas pertencentes ao Município de 
Jundiaí do Sul, tendo como base e referência a tabela 
de preço da AUDATEX e SIMILARES, pelo período de 
12 meses, constantes do Memorial Descritivo (ANEXO 
I) deste Edital, para atender as necessidades dos vários 
Departamentos da Administração Municipal.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão à conta dos recursos 
financeiros do Município, conforme Lei Orçamentária 
nº. 616 de 15/10/2020, pulicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R$- 55.000,00 (cinquenta e cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 048/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
C. Parra Vieira, CNPJ: 10.641.724/0001-78
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 012/2021, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações poste-
riores.
OBJETO: Aquisição de materiais de cama, mesa, 
banho, materiais elétricos, utensílios de matérias de 
Higiene e Limpeza, que serão destinados a diversos 
Departamentos deste município, os quais serão re-
tirados conforme a necessidade, durante o período 
de (12) doze meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão por conta de recursos 
estaduais e federais, de acordo com a Lei Federal 
nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores e com recursos 
próprios previstos no orçamento da Prefeitura Muni-
cipal de Jundiaí do Sul, conforme Lei Orçamentária 
nº 616 de 15/10/2020, publicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 17.981,80 (dezessete mil novecentos e 
oitenta e reais e oitenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 049/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
Comercial Beira Rio Ltda, CNPJ: 40.138.949/0001-77
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 012/2021, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações poste-
riores.
OBJETO: Aquisição de materiais de cama, mesa, 
banho, materiais elétricos, utensílios de matérias de 
Higiene e Limpeza, que serão destinados a diversos 
Departamentos deste município, os quais serão re-
tirados conforme a necessidade, durante o período 
de (12) doze meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão por conta de recursos 
estaduais e federais, de acordo com a Lei Federal 
nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores e com recursos 
próprios previstos no orçamento da Prefeitura Muni-
cipal de Jundiaí do Sul, conforme Lei Orçamentária 
nº 616 de 15/10/2020, publicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 57.847,00 (cinquenta e sete mil oitocentos 
e quarenta e sete reais).
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 051/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa 
G & L Produtos de Limpeza e Papelaria Eireli, CNPJ: 
24.616.893/0001-62
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 012/2021, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações poste-
riores.
OBJETO: Aquisição de materiais de cama, mesa, 
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REGIMENTO INTERNO
DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO Fundeb
NO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL - PARANÁ

REGIMENTO INTERNO
DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ACOMPANHAMENTO E
CONTROLE SOCIAL DO Fundeb
DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL - PARANÁ

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO CONSELHO

banho, materiais elétricos, utensílios de matérias de 
Higiene e Limpeza, que serão destinados a diversos 
Departamentos deste município, os quais serão re-
tirados conforme a necessidade, durante o período 
de (12) doze meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão por conta de recursos 
estaduais e federais, de acordo com a Lei Federal 
nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores e com recursos 
próprios previstos no orçamento da Prefeitura Muni-
cipal de Jundiaí do Sul, conforme Lei Orçamentária 
nº 616 de 15/10/2020, publicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 9.779,62 (nove mil setecentos e setenta 
e nove reais e sessenta e dois centavos).
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen 
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL
Estado do Paraná
EXTRATO DE CONTRATO Nº 50/2021
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Em-
presa Daniel Matheus de Oliveira – ME, CNPJ: 
34.736.956/0001-78
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial 
nº 012/2021, nos termos das Leis Federal nº. 
10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações poste-
riores.
OBJETO: Aquisição de materiais de cama, mesa, 
banho, materiais elétricos, utensílios de matérias de 
Higiene e Limpeza, que serão destinados a diversos 
Departamentos deste município, os quais serão re-
tirados conforme a necessidade, durante o período 
de (12) doze meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas oriundas 
da presente aquisição correrão por conta de recursos 
estaduais e federais, de acordo com a Lei Federal 
nº. 10.520 de 17 de Julho de 2002, subsidiada pela 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores e com recursos 
próprios previstos no orçamento da Prefeitura Muni-
cipal de Jundiaí do Sul, conforme Lei Orçamentária 
nº 616 de 15/10/2020, publicada no dia 16/10/2020.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 81.992,39 (oitenta e um mil novecentos 
e noventa e dois reais e trinta e nove centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021.
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal.
Eclair Rauen 
Prefeito Municipal

 Art. 1º  O Conselho Municipal de Acompanha-
mento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento 
e Manutenção da Educação Básica e Valorização dos 
Profissiomais da Educação – CACS/Fundeb, doravan-
te denominado de Conselho Municipal do Fundeb, 
aprovado pela Lei Municipal nº 621, de 12 de março 
de 2021 reger-se-á por este Regimento, observadas 
as normas e disposições legais aplicáveis.

 Art. 2º   O Conselho Municipal do Fundeb de 
Jundiaí do Sul é órgão colegiado de caráter permanente 
e autônomo, com a função precípua de acompanha-
mento e controle  social dos recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básiuca 
e Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, 
bem como de outras verbas transferidas de forma 
automática ou voluntária ao Município, de forma a 
assegurar a participação da sociedade na gestão dos 
recursos financeiros  da educação municipal.

 Art. 3º  O Conselho Municipal do Fundeb  tem  
caráter representativo e é constituído de 22 membros 
entre titulares e suplentes, conforme definido na Lei 
Municipal nº 621, de 12 de março de 2021, com a 
seguinte composição:

2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, 
sendo pelo menos 1(um) do Departamento Municipal 
de Educação ou órgão educacional equivalente;

1 (um) representante dos profissionais do magistério 
das escolas de educação infantil e ensino fundamental 
pertencentes à rede municipal de ensino;

1 (um) representante dos diretores das escolas de 
educação infantil e ensino fundamental pertencentes 
à rede municipal de ensino;

1 (um) representante dos servidores técnico-adminis-
trativos pertencentes ao quadro do Departamento Mu-
nicipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

2 (dois) representantes de pais de alunos da rede 
municipal de ensino. 

01 (um) representante do Conselho Tutelar;
01 (um) representante do Conselho Municipal de 
Educação;
        2 (dois) representantes de organizações da so-
ciedade civil;

 Art. 4º Para cada membro titular haverá um 
membro suplente, com idêntico mandato e mesma 
representatividade.

 Parágrafo único.Os membros suplentes terão 
plenos poderes para substituir o respectivo membro 
titular provisoriamente, em caso de eventuais impedi-
mentos e ausências, ou em definitivo, quando ocorrer 
vacância da titularidade, condição em que deverá ser 
indicado, pela categoria representada, outro membro 
suplente.

 Art. 5º  A indicação dos membros que compõem 
o Conselho deverá atender o disposto nos artigos 6º 
ao 9º  da Lei Municipal nº Lei Municipal nº 621, de 12 
de março de 2021.

 Art. 6º Na inexistência de alunos maiores ou 
emancipados na rede municipal de ensino, o Conse-
lho do Fundeb poderá convidar até dois alunos para 
participarem  das reuniões, com direito apenas à voz.   
 - Sem prejuízo do disposto no art. 34 § 10 da Lei 14.113 

(“Na hipótese de inexistência de estudantes emanci-
pados, representação estudantil poderá acompanhar 
as reuniões do conselho com direito a voz.”)

            Art. 7º O mandato dos membros do Conselho 
Municipal do Fundeb é de 4(quatro) anos, com exceção 
do mandato dos membros atuais que encerra-se em 
31 de dezembro de 2022, vedada a  recondução  para 
o mandato subsequente.

Art. 8º  Os membros indicados para compor o Conselho 
serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo. 
 
CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 9º  Ao Conselho Municipal do Fundeb, para cum-
primento das atribuições que lhe são conferidas pela 
lei, compete:

I – elaborar parecer sobre as prestações de contas da 
utilização dos recursos do Fundo, o qual deverá ser 
apresentado ao Poder Executivo municipal em até 
(30(trinta) dias antes do vencimento do prazo para a 
prestação de contas ao Tribunal de Contas.

 II – examinar regularmente os registros contá-
beis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados 
relativos aos recursos repassados ou retidos à conta 
do Fundo;
 
 III – supervisionar o censo escolar anual, 
emitindo parecer a respeito;
 
 IV – acompanhar a elaboração da proposta 
orçamentária anual, podendo sugerir propostas ou 
questionar  dotações orçamentárias;

 V – acompanhar a aplicação, emitindo parecer 
a respeito de sua aplicação, dos recursos federais 
transferidos à conta do:

Programa Nacional de Transporte Escolar  - PNATE;

Recursos do Estado à conta do Programa Estadual 
de Transporte Escolar – PETE;

 Recursos federais à conta do Programa de Apoio aos 
Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de 
Jovens e Adultos – PEJA;
 VI – analisar e acompanhar a aplicação dos 
recursos federais transferidos mediante o Programa de 
Ações Articuladas – PAR, bem como outros recursos 
federais transferidos em programas  voluntários do 
FNDE/MEC.

 VII – divulgar  a cada 2(dois) meses os valores 
dos recursos depositados na conta do Fundeb, bem 
como a movimentação financeira destes recursos;

 VIII  -  interagir  com outros segmentos da so-
ciedade visando democratizar o acesso às informações 
inerentes ao Fundeb;

 IX -  elaborar e aprovar o seu Regimento, bem 
como elaborar e aprovar emendas a ele;

 X – executar outras atribuições não elencadas 
neste artigo que eventualmente a legislação específica 
que estabeleça.

 Art. 10. Para o cumprimento de suas atribuições 
o Conselho poderá, sempre que julgar necessário:
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 I – apresentar à Câmara Municipal, ao Tribunal 
de Contas do Estado, ao Ministério Público e outros 
órgãos de controle interno e externo, manifestação 
formal acerca dos registros contábeis e dos demonstra-
tivos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência 
ao documento no sitio da internet do Município;

 II – convocar, por decisão da maioria de 
seus membros, o Secretário Municipal da Educação 
ou autoridade educacional competente, para prestar 
esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da 
execução das despesas do Fundo, devendo a autori-
dade convocada apresentar-se em prazo não superior 
a 30(trinta) dias, ou em prazo menor, se justificada a 
urgência;

 III – requisitar ao Poder Executivo cópia de 
documentos, os quais deverão ser concedidos ime-
diatamente, devendo a resposta ocorrer em prazo não 
superior a 20(vinte) dias, referentes a nas hipóteses:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de 
obras e serviços custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educa-
ção, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo 
exercício na educação infantil e ensino fundamental, 
incluindo os que estão em disponibilidade para insti-
tuições conveniadas;

c) convênios com as instituições conveniadas;

d) outras informações necessárias ao desenvolvimento 
de suas atribuições.

IV – realizar visitas para verificar, in loco, entre outras 
questões pertinentes:

o desenvolvimento regular de obras e serviços efe-
tuados nas instituições escolares com recursos do 
Fundo, ou em construções com recursos financeiros 
do FNDE/MEC;

a adequação do serviço de transporte escolar;

a utilização em benefício da rede municipal de ensi-
no de bens adquiridos com recursos do Fundo para 
esse fim;
 
V - adotar ou sugerir medidas para melhor  utilização 
dos recursos do Fundeb e dos demais recursos finan-
ceiros da educação;  

VI – conhecer e julgar os recursos interpostos por 
indeferimento de processos;

VII - elaborar e aprovar o seu Regimento no âmbito 
do Conselho Social do Fundeb;

VIII – eleger o Presidente e Vice-Presidente do Con-
selho;

 IX – organizar e acompanhar  o processo de 
renovação dos membros do Conselho ao final de cada 
mandato. 

Art. 11.O Conselho atuará com autonomia em suas 
decisões, sem vinculação ou subordinação institucional 
ao Poder Executivo municipal.

Art. 12.O Conselho Municipal do Fundeb deverá 
manter um sistema de articulação com o  Conselho  
Estadual do Fundeb e com os conselhos municipais 
do Fundeb dos outros Municípios. 

CAPÍTULO III
DA DIRETORIA EXECUTIVA

 Art. 13. A Diretoria Executiva do Conselho é 
constituída pelo Presidente e Vice-Presidente.

 § 1º O Presidente do Conselho é eleito pelos 
seus membros em reunião com pauta específica, 
pelo voto em aberto, convocada pelo conselheiro 
representante  do órgão da educação. 

 § 2º Em caso de empate de votos será con-
siderado eleito  o conselheiro mais idoso entre os 
concorrentes.  

 § 3º  O presidente dos conselhos previstos 
no caput  deste artigo será eleito por seus pares em 
reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a 
função o representante do governo gestor dosrecursos 
do Fundo no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios.

 § 4º O mandato do Presidente e de seu Vice 
é de 2(dois) anos, podendo ser reconduzido por mais 
2(dois) anos, com exceção do periodo de transição, 
cujo mandato encerra-se em data de 31 de dezembro 
de 2022, não podendo, neste caso, ser eleito  para o 
periodo seguinte.   

 Art. 14. O Presidente do Conselho  poderá 
indicar um(a) servidor(a) para exercer as funções de 
Secretário(a) o qual deverá participar das sessões 
plenárias, sem direito a voto ou, na falta de servidor(a), 
indicar um dos membros do Conselho para secretariar 
as reuniões.

 Art. 15.  Compete à Presidência: 

 I - convocar e presidir as reuniões ordinárias 
e extraordinárias;

 II - aprovar a pauta de cada reunião e a ordem 
do dia;

 III - encaminhar aos órgãos competentes as 
deliberações  do Conselho;

 IV - representar o Conselho junto aos órgãos 
públicos e instituições particulares, ou delegar com-
petência para isto;

 V  - constituir grupos de trabalho para execu-
tar determinadas tarefas específicas, devendo seus 
integrantes apresentarem ao Conselho Pleno suas 
decisões para aprovação;

 VI  -  manter contato com os órgãos da admi-
nistração municipal, em especial com o Departamento 
Municipal de  Educação, Câmara Municipal, Conselho 
Estadual do Fundeb, Conselhos Municipais do Fundeb, 
associações de classe  e demais órgãos públicos e 
privados para troca de informações, com objetivo de 
aperfeiçoamento do processo de acompanhamnrto e 
controle social dos recursos do Fundeb. 

 VII  -  propor alterações a este Regimento;

 VIII  -  exercer outras atribuições não especi-
ficadas neste Regimento.

 Art. 16.  O Vice-Presidente terá as mesmas 
atribuições quando em substituição ao Presidente em 
suas faltas ou impedimentos.

 Art. 17.  São atribuições do(a) Secretário(a):

 I  -  encaminhar as convocações das reuniões 
aos demais membros;

 II  -  lavrar ata das reuniões ordinárias e ex-
traordinárias;

 III – elaborar os pareceres sobre as prestações 
de contas de competência deste Conselho a serem 
aprovadas pelo plenário e encaminhá-los aos órgãos 
competentes;

 IV  -  encaminhar as correspondências expe-
didas pela Presidência;

 V  -  receber as correspondências encami-
nhadas ao Conselho, dando-lhes as destinações 
necessárias;

 VI  -  assessorar a Presidência do Conselho 
naquilo que lhe for solicitado;

 VII  -  exercer as demais atribuições não 
especificadas neste Regimento. 

CAPÍTULO IV
DOS ATOS DO CONSELHO E SEU PROCESSA-
MENTO

Art. 18. O Colegiado, por seu Conselho Pleno, mani-
festa-se por um dos atos a seguir definidos:

 I – Proposição – manifestação subscrita por 
um ou mais Conselheiros, a respeito de assuntos 
relacionados à competência do Conselho; 

 II - Parecer – ato pelo qual o Conselho pro-
nuncia-se sobre matéria de sua competência, em 
especial sobre a prestação de contas dos recursos 
financeiros a que compete analisar;

 III  - Instrução Técnica – ato  pelo qual o Con-
selho emite  orientações mais detalhadas sobre os 
procedimentos a serem executados para o exercicio 
de suas atribuições ou outra determinação legal. 

 Art. 19. Os pareceres das prestações de contas 
ou de outras atribuiçoes do Conselho serão propostas 
por grupo de trabalho especialmente designado para 
sua elaboração e apresentação ao Conselho para 
aprovação. 

 Art. 20. A matéria que envolver interpretação 
de Lei ou normas do FNDE/MEC poderá ser remetida à 
Procuradoria Jurídica do Município para manifestação. 

Art. 21. As decisões do Conselho  são assinadas 
pelo Presidente do Conselho e pelos Conselheiros 
relatores do processo.  

CAPÍTULO V
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO PLENO

Art. 22. O Conselho  realizará suas sessões plenárias 
no decorrer das reuniões ordinárias e/ou extraordiná-
rias para deliberar na forma regimental e de acordo 
com o Plano Anual de Trabalho. 

 Art. 23. O Conselho se reunirá ordináriamente 
trimestralmente e extraordinariamente sempre que 
necessário.
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 Parágrafo único. As reuniões extraordinárias 
deverão ser convocadas mediante pauta específica, 
podendo, após a deliberação desta pauta, discutirem 
outros assuntos. 

 Art. 24. A Presidência poderá constituir grupo 
de trabalho  para análise de situações especificas, 
inclusive para  visitas in loco, o qual deverá apresentar 
ao Conselho Pleno suas conclusões para aprovação.

Art. 25.  As sessões do Conselho serão ordinariamente 
públicas, desde que garantida a segurança dos seus 
membros e dos ouvintes.

Art. 26. As sessões do Conselho somente poderão se 
desenvolver com a presença de, no mínimo. 50%(cin-
quenta por cento) de seus membros.

Art. 27.  As sessões do Conselho Pleno  se desenvol-
verão da seguinte forma: 

 I - discussão e aprovação das atas da reunião 
anterior;

 II - leitura do expediente;

 III - comunicações da Presidência; 

 IV - ordem do dia com apresentação, discussão 
e votação da matéria em pauta; 

 V - outros assuntos  de interesse do plenário.

 Parágrafo único. O Presidente do Conselho 
ou qualquer de seus membros poderá pedir inversão 
da pauta, justificando a decisão ou o pedido.

Art. 28.  Durante a discussão da ata os Conselheiros po-
derão apresentar emendas, oralmente ou por escrito.

Art. 29.  O expediente abrangerá:

 I – avisos, comunicações, registros de fatos, 
apresentação de proposições, correspondências, 
consultas e documentos de interesse do Plenário; 

 II -– consultas ou pedidos de esclarecimentos 
por parte do Presidente ou dos Conselheiros;

 III – discussão e aprovação de pareceres;

 V – outros assuntos.

 Art. 30. Na discussão e aprovação dos  pa-
receres será observado o seguinte procedimento:  

I - relatado o processo  pelo relator designado direta-
mente ou pelo grupo de trabalho, será este colocado 
em discussão, facultando-se a palavra a cada um dos 
Conselheiros por três minutos, prorrogáveis por mais 
três, a juízo do Presidente. 

II - esgotadas as intervenções, será dada a palavra ao 
relator, complementado pelos  demais integrantes do 
grupo de trabalho,  para suas considerações. 

III - após a manifestação do relator, em resposta às 
arguições, o Presidente submeterá a matéria à votação.

§ 1º A votação poderá ser simbólica, nominal ou por 
escrutínio secreto. 

§ 2º Na votação simbólica, os Conselheiros favoráveis 
à matéria permanecerão como estiverem e, quando 

houver dúvida, será feita a verificação nominal. 

§ 3º Far-se-á votação nominal a juízo do Presidente 
ou por solicitação de qualquer Conselheiro.  

§ 4º A votação por escrutínio secreto, quando proposta 
pelo Presidente ou por Conselheiro e aprovada pelo 
plenário, será feita mediante cédulas recolhidas à 
urna, à vista do Plenário, e os votos serão apurados 
por dois escrutinadores designados pelo Presidente. 

 § 5º Em caso de empate de votos, em qualquer 
forma de votação, caberá ao Presidente do voto de 
desempate.

§ 6º As declarações de voto não comportarão apartes e 
deverão ser encaminhadas à Presidência, por escrito, 
após o término da sessão; 

 Art. 31. Em qualquer momento da sessão 
pode o Conselheiro pedir palavra a fim de levantar 
questão de ordem.

 § 1º Questão de ordem é a interpelação à 
mesa com o objetivo de manter a plena observância 
das normas regimentais.

 § 2º As questões de ordem devem ser formu-
ladas em termos objetivos, com indicação dos dispo-
sitivos supostamente infringidos ou por solicitação de 
esclarecimento.

Art. 32. As sessões extraordinárias manterão a mesma 
sistemática das ordinárias, respeitado o princípio de 
que só poderão ser discutidos e votados os assuntos 
que determinaram sua convocação. 

Art. 33.Ao Presidente do Conselho, além do previsto 
no Regimento, compete: 

I – dirigir e supervisionar os trabalhos dos grupos 
de trabalhos encarregados de analisarem situações 
especificas que justificaram sua constituição;

II  – baixar instruções para a organização e o anda-
mento dos serviços; 

III– emitir despachos em processos que independam 
de pareceres; 

IV – baixar processos em diligência, mediante soli-
citação do relator, para complementação de dados 
informativos ou documentação; 

V – autorizar o relator a visitar construções ou refor-
mas de unidades escolares com recursos do Fundeb 
ou do PAR.

Art. 34.  Poderão ser convidados a comparecer às 
reuniões do Conselho autoridades e especialistas, 
a fim de prestar esclarecimentos sobre matéria em 
discussão e participar dos debates. 

 Art. 35. Por proposta da Presidência, ouvidos 
os demais conselheiros, poderão ser convidados um ou 
dois alunos para participarem das reuniões ordinárias 
ou extraordinárias do Conselho, com direiro à voz.

 Parágrafo único. A escolha ou indicação do 
aluno será de competência dos professores, mediante 
critérios definidos pelo Conselho Escolar.

CAPÍTULO VI
DIREITOS E DEVERES DOS CONSELHEIROS

Art. 36.  Publicado o ato de nomeação para o exercício 
do mandato de membro do Conselho, o Conselheiro 
deverá tomar posse na primeira reunião agendada.

Art. 37.  A cada Conselheiro, no exercício de suas 
funções, é assegurado a plena autonomia na condução 
dos trabalhos sob sua responsabilidade e liberdade de 
manifestação em relação a suas concepções. 

Art. 38. A cada Conselheiro, no exercício de suas 
funções, compete:

I - estudar e relatar, nos prazos estabelecidos, as 
matérias que lhe forem distribuídas pelo Presidente; 

II - formular indicações e proposições ao Conselho 
sobre matérias de interesse do financiamento da 
educação municipal;

III- requerer votação de matéria em regime de urgência;

IV- desempenhar outras responsabilidades que lhe 
compete, na forma da Lei e deste Regimento.  

Art. 39. O Conselheiro que não puder comparecer à 
reunião ordinária ou extraordinária deverá comunicar o 
impedimento ao Presidente do Conselho, por  escrito 
e com antecedência mínima de 5(cinco) dias.

Art. 40.  O Conselheiro não poderá ausentar-se das 
atividades do Conselho por período superior a quinze 
dias, salvo por motivo justificado e reconhecido pelo 
Conselho, como cuidados com a saúde própria ou de 
familiares/dependentes/tutelados. 

Art. 41.  O Conselheiro somente perderá o mandato  
por decisão do plenário:

 I – na condição prevista no artigo anterior;

 II – se for comprovada a impossibilidade de 
seu comparecimento regular;

 III – se não apresentar as condições de mora-
lidade exigida de um Conselheiro, mediante processo 
aprovado em sessão específica do Conselho.

 § 1º O mandato do Conselheiro é irreversível, 
não podendo ser substituído em seu curso senão pelas  
condições previstas nos incisos I a III deste artigo.

 § 2º  A perda da condição de membro da 
categoria que compõe o Conselho não é razão para 
sua substituição, devendo permanecer como membro 
até o término de seu mandato. 

CAPÍTULO VII
DA FORMAÇÃO DE NOVO CONSELHO

 Art. 42. É de responsabilidade direta do Conse-
lho em atividade a organização e o acompanhamento 
da indicação ou eleição dos novos conselhieros que 
irão compor  o órgão para o próximo mandato.

 Art. 43. O processo de indicação ou eleição 
dos novos conselheiros deverá ocorrer nos 15 (quinze) 
dias antes de seu prazo de vencimento no ano de 
enceramento do mantato atual.

 Parágrafo único. No caso especial deste man-
dato a eleição ou indicação dos novos conselheiros 
para o mandato de 1º de janeiro de 2023 a 31 
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de dezembro de 2026, o processo deverá ocorrer 
entre os dias 1º a 20 de dezembro de 2022.

 Art. 44. A designação dos novos conselhei-
ros, por ato do Poder Executivo, deverá ocorrer no 
primeiro dia útil após a data de 10 de dezembro.

 Art. 45.  Para a realização do processo para 
as indicações dos conselheiros para o mandato 
seguinte, o Conselho poderá solicitar a ajuda da 
Departamento Municipal de Educação, bem como 
de outros órgãos do Poder Executivo, inclusive da 
Procuradoria Jurídica.

 Art. 46. Nos termos da legislação específi-
ca, é vedada a recondução do conselheiro para o 
mandado subsequente. 

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 47. Quando houver inobservância de deliberação 
ou parecer do Conselho, poderá o Conselho Pleno, 
por meio dos procedimentos legais e normativos, 
indicar a irregularidade dos atos infringentes e for-
mular representação às autoridades competentes.  

 Art. 48. Os  pareceres e demais atos admi-
nistrativos do Conselho  deverão ser encaminhados, 
após sua aprovação, para o órgão competente do 
Município para sua publicação em sítio da internet, 
ficando à disposição de qualquer cidadão.

Art. 49.  Publicado o ato de nomeação do membro do 
Conselho, este tomará posse na 1ª reunião ordinária 
do referido do Conselho, ou no prazo máximo de 
15 (quinze) dias, o que ocorrer primeiro.

Art. 50. Ao Secretário, além das funções previstas 
no Regimento, compete elaborar e executar o Pro-
grama Anual de Trabalho e o Relatório Semestral 
do Conselho, 

 Art. 51. Qualquer interessado pode consultar 
o Conselho Municipal do Fundeb  sobre matéria de 
sua competência.

 Art. 52. O Conselho Municipal do Fundeb, 
por decisão da maioria de seus membros, poderá 
convocar o(a) titular do órgão da educação para 
prestar esclarecimentos  sobre o assunto que mo-
tivou a convocação.

 Parágrafo único. Os demais membros que 
integram a administração municipal, os membros dos 
conselhos comunitários, os membros do Ministério 
Público, os Vereadores e representantes dos órgãos 
de classe devidamente reconhecidos podem partici-
par de reuniões, desde que previamente informado 
o seu interesse e o assunto que pretende discutir 
com o Conselho. 

 Art. 53.  O(A) titular do órgão da educação 
pode, a qualquer tempo e sem aviso prévio, participar 
de reuniões do Conselho Pleno ou das Câmaras  
com direito apenas a voz.

Art. 54. Os casos omissos nestas normas serão 
resolvidos pelo Conselho Pleno. 

 Art. 55.  Este  Regimento, somente poderá 
ser aprovado com a concordância de,  no mínimo, 
2/3(dois terços) de seu membros.

§ 1º  Após sua aprovação, o Regimento deverá ser  
publicado no sítio eletrônico da Secretaria de Edu-
cação ou espaço virtual próprio do Conselho Social.

 § 2º  As alterações  posteriores a este Re-
gimento somente poderão ser aprovadas com a 
concordância de, no mínimo, 2/3(dois terços) de seus 
membros.

 Art. 56. Aplica-se a este Conselho, no que 
couber, todas as condições impostas  pela Lei Mu-
nicipal nº 621, de 12 de março de 2021 e pela Lei 
Federal nº 14.113/2020.  

Art. 57.  Este Regimento entra em vigor na data da 
publicação no Jornal Folha Extra.

Assinam este Regimento:

Representantes do Poder Executivo Municipal – 
Departamento Municipal de Educação ou Órgão 
Equivalente

Titular: Odair Rosildo Farinha  

Suplente: Agnaldo José de Paula 

Titular: Jocimar Aparecida de Souza 

Suplente: Rogéria dos Santos Fraga Rosa 

Representantes dos Profissionais do magistério das 
escolas de educação infantil e ensino fundamental 
pertencentes à rede municipal de ensino:

Titular: Arthur Emílio Pereira de Proença

Suplente: Sônia Regina Perole  

Representantes dos diretores das escolas de edu-
cação infantil e ensino fundamental pertencentes à 
rede municipal de ensino:
Titular: Elioni Mariano Pereira 
Suplente: Josiane Cipriano da Silva Tonche 
Representantes dos Servidores Técnico-Administra-
tivos pertencentes ao quadro do Departamento Muni-
cipal de Educação ou órgão educacional equivalente: 
Titular: Vanusa Fogaça de Souza
Suplente: Mariângela Azevedo Néspoli Rodrigues
Representante dos Pais de Alunos da rede municipal 
de ensino:
Titular: Suelen Tatiana Diniz Cardoso
Suplente: Karoline Maria Moreira;

Titular: Andressa Maria Nicácio

Suplente: Bruna Maria Viana de Oliveira 

Representantes dos Estudantes da Educação Básica 
Pública
Titular: Maria Inez de Paula das DoreS
Suplente: Benedito das Dores
Titular: Terezinha Dias Pedro
Suplente: Silvana do Vale Rosa Gonçalves 

Representantes do Conselho Tutelar 

Titular: Adelina Néris da Silva
Suplente:Laís Maria Dias de Almeida
Representantes do Conselho Municipal de Educação
Titular:  Ivanise de Lima 
 Suplente: Maria Inês da Silva 
Jundiaí do Sul, 13 de setembro de 2021.

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO EXTRATO CONTRATUAL -Contrato Nº: 
206/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALAO Contratada: M GIROLDO DECORA LTDA 
Valor: 14.426,19 (quatorze mil quatrocentos e vinte e seis 
reais e dezenove centavos) Vigência: Início: 09/09/2021 
Término: 09/09/2022 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº.: 72/2021- Objeto: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO 
DE PERSIANAS HORIZONTAIS E VERTICAIS. Pinhalão, 
13 de Setembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO 
EXTRATO CONTRATUAL Contrato Nº: 207/2021 Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contratada: FORTE 
SINAL EQUIPAMENTOS - EIRELI Valor: 1.351,00 (um mil trezen-
tos e cinquenta e um reais) Vigência: Início: 09/09/2021 Término: 
09/09/2022 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 73/2021-Ob-
jeto AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR FPS 50, DESTINADOS 
AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. – 
Pinhalão, 13 de Setembro de 2021

HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o parecer jurídico da Tomada de Preços n° 03/2021 de 
02 de agosto de 2021
RESOLVE:
Homologar a Tomada de Preços n° 03/2021 a favor da proponen-
te: 
MAINARDES CONSTRUCOES, LOCACOES E PRESTACAO DE 
SERVICO EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 04.235.987/0001-
84, da cidade de PINHALÃO/PR, vencendo o único item, per-
fazendo o valor total de R$ 422.442,08 (quatrocentos e vinte e 
dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos).
                    Pinhalão, 13 de setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito 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 76/2021 de 20/08/2021 
a FAVOR dos Proponentes 1) FERNANDO PEREIRA EI-
RELI, CNPJ Nº 17.227.691/0001-63, pelo valor total de R$ 
5.499,96 (Cinco mil e quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa e seis centavos). 2) SHEILA PRISCILA CASTELHO-
NE DE DEUS 05694924916, CNPJ Nº 41.157.706/0001-
49, pelo valor total de R$ 3.914,90 (Três mil novecentos e 
quatorze reais e noventa centavos). 3) DIRCEU LONGO & 
CIA LTDA, CNPJ Nº 92.823.764/0001-03, pelo valor total 
de R$ 728,99 (Setecentos e vinte e oito reais e noventa e 
nove centavos). 2) FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDI-
CAO LTDA, CNPJ Nº 30.197.931/0001-92, pelo valor total 
de R$ 529,92 (Quinhentos e vinte e nove reais e noventa e 
dois centavos). Gabinete do Prefeito Municipal de Pinha-
lão. Em 10 de setembro de 2021. DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR - Prefeito Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTADO DO PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE Nº 148 CENTRO CÍVICO
CEP 84990-000 FONE (43) 3512-3000
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31
CNPJ nº 09.277.712/0001-27

EXTRATO 
9º TERMO ADITIVO

Credenciamento n°: 43/2019-FMS.
Inexigibilidade n°: 04/2019-FMS.
Contratante: Fundo Municipal de Saúde.
Contratada: BRAZMED S/S LTDA ME.
Objeto: O presente Termo Aditivo objetiva a prorrogação do prazo de 
execução e vigência do TERMO DE CREDENCIAMENTO sob o n° 
043/2019-FMS, por mais 05 (cinco) meses, iniciando-se em 08/09/2021, 
estendendo-se até 08/02/2022, com base no inciso II, art. 57 da Lei nº 
8.666/93.
Disposições finais: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do 
Contrato Original a que se refere o presente Termo Aditivo. 
Data da Assinatura: 06/09/2021.

ARAPOTI

PINHALÃO
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PINHALÃO

PINHALÃOOUTRAS PUBLICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO DO PARANÁ – ANULA-
ÇÃO. O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atri-
buições legais R E S O L V E Anular a licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
nº 77/2021, que tinha por objeto a contratação de empresa especializada para 
reforma de bancos dos ônibus da Secretaria Municipal de Educação, visto que 
no dia 28 de agosto houve alteração de edital e as devidas publicações com 
nova data de abertura, no entanto ao realizar o evento de alteração do proces-
so no sistema ComprasNet, o mesmo não foi divulgado, portanto, no dia 09 de 
setembro, data anterior de abertura do pregão, o certame prosseguiu de forma 
indevida. Sendo assim, tratando de vício insanável, decide-se pela anulação do 
processo. Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. Em 09 de setembro de 
2021. DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal.

Edital n0 83/2021 - Pregão Eletrônico  - REGISTRO DE PREÇO - 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 28/09/2021, propostas 
para: contratação de empresa especializada para reforma de bancos dos ônibus 
da Secretaria Municipal de Educação.  Critério de Julgamento – Menor preço 
por lote. O recebimento será exclusivamente por meio de sistema eletrônico: 
www.gov.br/compras/pt-br. Os interessados poderão obter maiores informações 
e retirar o edital completo pelos sites: www.gov.br/compras/pt-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, 10 de 
setembro de 2021. Raíssa Pimentel Vilas Boas - Pregoeira.

EDITAL N0 84/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO 
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 
28/09/2021, propostas para: Objeto da Licitação: contratação de empresa para 
fornecimento de mão de obra de 06 (seis) agentes de serviços destinados a 
Secretaria Municipal de Educação. 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: http://www.bll.org.br, https://e-gov.betha.com.br/transpa-
rencia, através do e-mail licitacaophl04@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, 13 de setembro de 2021. 
Mayara Almendanha Mota - Pregoeira

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o parecer 
jurídico da Tomada de Preços n° 03/2021 de 02 de agosto de 2021
RESOLVE:
Adjudicar a Tomada de Preços n° 03/2021 a favor da proponente: 
MAINARDES CONSTRUCOES, LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICO EIRE-
LI - EPP, inscrita no CNPJ sob n° 04.235.987/0001-84, da cidade de PINHALÃO/
PR, vencendo o único item, perfazendo o valor total de R$ 422.442,08 (quatro-
centos e vinte e dois mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos).
                    Pinhalão, 13 de setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO EXTRATO 
CONTRATUAL Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 112/2020 Contratante..: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contratada: EDC COMERCIO DE PECAS 
E ACESSORIOS LTDA Vigência: Início: 10/09/2021 Término: 10/09/2022 Licitação: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 39/2020 Recursos: Dotação: Objeto: Fica prorro-
gado o prazo de vigência do presente contrato, passando de 10 de setembro de 
2021 para 10 de setembro de 2022, ficando então alterada a cláusula segunda 
do referido contrato.
 Pinhalão, 10 de Setembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO EXTRATO 
CONTRATUAL Aditivo Nº: 01/2021 - Contrato Nº: 161/2020 Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO Contratada: COVERCOPY LOCACAO E 
VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIM Valor: 3.955,00 (três mil novecentos e 
cinquenta e cinco reais) Vigência: Início: 10/09/2021 Término: 12/11/2021 Licita-
ção: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 52/2020-Objeto: Fica aumentada a quantidade 
do item N° 1 do contrato em 25%, sofrendo um aumento de R$ 3.955,00 (Três 
mil novecentos e cinquenta e cinco reais). Diante do acréscimo citado acima, 
altera-se o valor contratual, somando o valor total do acréscimo do item Nº 01. 
Sendo assim, o valor total do contrato de R$ 15.820,00 (quinze mil oitocentos e 
vinte reais) para R$ 19.775,00 (dezenove mil setecentos e setenta e cinco reais) 
.Pinhalão, 13 de Setembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO EXTRATO 
CONTRATUAL - Contrato Nº: 204/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO Contratada: M.K. SCHITICOSKI - ME Valor: 1.833,65 (um mil 
oitocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos) Vigência: Início: 
10/09/2021 Término: 10/11/2021 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 74/2021 
Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 KIT PSICOMOTOR INTERATIVO, DESTINADO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. Pinhalão, 13 de Se-
tembro de 2021

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO EXTRATO 
CONTRATUAL  Contrato Nº: 205/2021 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PINHALAO Contratada: REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGO-
GICOS EIRELI Valor: 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais) Vigência: 
Início: 10/09/2021 Término: 10/11/2021 Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 
74/2021 Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 KIT PSICOMOTOR INTERATIVO, DESTI-
NADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. - Pinhalão, 13 
de Setembro de 2021
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Qualidade do Café produzido no 
Norte Pioneiro é destaque nacional

Destaque dos grãos produzidos em Carlópolis é resultado da fórmula de agregação de 
valor, qualidade e eficiência na comercialização e dos cuidados dos produtores

O aroma inconfun-
dível do café pode ser 
sentido da rodovia que 
liga o Paraná a São Paulo, 
em Carlópolis, no Norte 
Pioneiro. Às margens da 
estrada, dentro do sítio 
Teixeira, uma pequena 
torrefação encravada entre 
cafezais completa mais 
uma fornada do café gour-
met de gosto singular. É a 
última etapa do processo 
comandado com maestria 
por Marcelo Valdevino da 
Luz.
Ali, na área de 63 hectares, 
nada foge ao olhar atento 
do agricultor, o que ajuda 
a explicar a qualidade do 
produto final, referência 

no País. Marcelo tem uma 
vida dedicada aos peque-
nos grãos avermelhados. 
Começou de “calça curta” a 
acompanhar o pai na roça.
Quando sentiu que as 
coisas não estavam indo 
bem na propriedade, com 
as vendas estagnadas e as 
parcelas dos financiamen-
tos pressionando o orça-
mento familiar, deu um 
jeito de arrumar as malas 
para fazer a vida no Japão, 
ali pelos meados da década 
de 1990.
Virou um faz-tudo da cons-
trução civil do outro lado 
do mundo para juntar 
dinheiro suficiente capaz 
reerguer o pequeno sítio 

de café. Uma jornada de 
15 anos que permitiu a ele 
comprar a parte de terra 
que cabia aos sete irmãos, 
arrendar mais 50% de chão 
dos vizinhos e, principal-
mente, mecanizar a produ-
ção. O combo revolucionou 
o dia a dia do local, um 
caminho sem volta.
“Decidi por conta e risco 
ir trabalhar no Exterior, o 
que nos permitiu moderni-
zar o plantio de café e real-
mente focar em entregar 
um café de qualidade”, diz 
ele, que com o recurso das 
máquinas e da tecnologia 
consegue produzir entre 
90 a 120 sacas de 60 quilos 
por hectare, a maioria des-

tinada para a exportação. 
“Café agrega muito valor 
e consegue segurar o agri-
cultor no campo. Na época 
de colheita, tem muita 
gente trabalhando”.
Somente ali no sítio Tei-
xeira, o quadro funcional 
salta de 6 para mais de 20 
pessoas entre os meses de 
maio e agosto – a época do 
café.
A opção pela mecaniza-
ção logo ganhou corpo na 
pequena Carlópolis. E, em 
questão de anos, a cidade se 
transformou no principal 
polo do café no Paraná, um 
quarto de tudo o município 
produz. Atualmente, de 
acordo com a Secretaria 

de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento (Seab), 
o município produz 10,4 
mil toneladas do grão por 
ano, espalhados por cerca 
de 5 mil hectares. É mais 
quase o dobro da vizinha 
Pinhalão, também no Norte 
Pioneiro, com 5,6 mil tone-
ladas/ano.
“Recebemos muito apoio 
do Estado para fazer com 
que o café de Carlópolis se 
firmasse como um produto 
de qualidade”, afirma Antô-
nio Aparecido Rosolem, 38 
anos dedicados ao “ouro 
negro” em uma área de 210 
hectares, próxima ao sítio 
Teixeira.
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A produção do café 
no Paraná estimada para 
esse ano é de 870 mil sacas 
– 10% a menos que em 2020, 
resultado da estiagem e de 
uma pequena redução na 
área de plantio. O valor 
da saca, em algumas loca-
lidades, ultrapassou R$ 1 
mil, tendência reforçada 
com as geadas recorrentes 
durante o inverno.

Atualmente, o Paraná é o 
sexto maior produtor do 
grão no País, atrás de Minas 
Gerais, Espírito Santo, São 
Paulo, Bahia e Rondônia.
“O governador Ratinho 
Junior sempre nos desafia a 
sermos mais criativos, mais 
assertivos, mais presentes 
na construção de uma den-
sidade maior na economia 
do Norte Pioneiro a partir 

do agro, a partir do rural. 
Por isso nos somamos aos 
que participam do esforço 
de valorização da cafeicul-
tura”, destaca o secretário 
de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento, Nor-
berto Ortigara.
Para o presidente do Insti-
tuto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná-Iapar-
-Emater (IDR-Paraná), 

Natalino Avance de Souza, 
a fórmula empregada no 
Norte Pioneiro, de agre-
gação de valor, qualidade 
e eficiência na comerciali-
zação é vencedora.
“É importante reconhecer 
esse movimento de resi-
liência do Norte Pioneiro, 
é importante reconhecer 
esse esforço de produzir 
o melhor café do Brasil, 

é importante reconhecer 
essa parceria que faz a dife-
rença”, ressalta. “Isso faz 
o café do Paraná, do Norte 
Pioneiro, ser conhecido, 
ser lembrado no Brasil 
inteiro e em outras partes 
do mundo”.

[RETRAÇÃO]


