
Sábado, 25 de setembro de 2021 Edição 2596

Acesse a 
Folha na 
internet,
folha
extra.com

ACESSE-ME

[SEMANA QUE VEM]
Prefeitura de 
Jaguariaíva prepara 
mega evento para 
retomada do turismo 
no município
Administração quer fomentar o turismo de 
Aventura e Contemplação, turismo Rural, 
Religioso, Turismo de Experiência e muito mais

Prefeitura de Ibaiti 
trabalha para atrair 
empresas e gerar 
empregos no município

Paraná deve produzir 25,5 
milhões de toneladas de 
grãos na safra de verão
Volume é 9% superior ao do ciclo 2020/21, 
quando foram colhidas 23,3 milhões de toneladas

Siqueira Campos se fortalece como um dos principais 
polos do Norte Pioneiro, afirma Romanelli

PM’s são presos 
após executarem 
suspeito que já 
estava com as 
mãos na cabeça
Militares afirmaram que indivíduo 
reagiu à abordagem, mas não 
sabiam que situação foi registrada 
por uma câmera de vigilância

Motorista sem 
CNH é preso 
com sementes 
de maconha 
em Jaboti
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Política e
Prefeitura de Ibaiti trabalha para atrair 
empresas e gerar empregos no município

Administração Municipal abriu processo licitatório de concessão de direito de uso de 
imóvel para instalação de novas empresas no parque industrial Liberato Regazzo

Da Assessoria

[INCENTIVO]

A Prefeitura de Ibaiti 
através da Secretaria Muni-
cipal de Industria e Comér-
cio divulgou um edital de 
concorrência pública para 
concessão de direito real de 
uso não remunerado sobre 
bens imóveis no Parque 
Industrial Liberato Rega-
zzo I, II e III (Trevo Japira 
e Água da Limeira).
O contrato administrativo 
de concessão, de acordo 
com a lei, será concedido 
às empresas interessadas 
mediante processo licita-
tório, na modalidade con-
corrência para utilização 
do imóvel, por um prazo 
de dez anos a partir do 
firmamento do termo de 

concessão de uso, podendo 
ser prorrogado, por igual 
período, desde que cumpri-
das e mantidas as mesmas 
condições contidas na pro-
posta vencedora no proce-
dimento licitatório, além da 
aprovação pelo Conselho 
Especial de Desenvolvi-
mento Econômico de Ibaiti 
- CEDEI.
O instrumento visa tornar 
Ibaiti uma cidade ainda 
mais competitiva, com uma 
política de incentivo à ins-
talação de novas empresas 
e de expansão dos inúmeros 
de empreendimentos exis-
tentes e maior geração de 
emprego e renda à popu-
lação.

O projeto de lei de incen-
tivo à instalação de novas 
empresas no município 
de Ibaiti, foi apresentado 
pelo prefeito Dr. Anto-
nely Carvalho na Câmara 
Municipal e aprovado por 
unanimidade pelos verea-
dores em Sessão ordinária 
no mês de março deste ano 
e sancionado pelo prefeito 
no mês de junho. Após a efe-
tivação destas concessões, 
estima-se inicialmente a 
abertura de mais de 500 
(quinhentos) novos empre-
gos diretos no município.
Para a secretária Munici-
pal da Indústria e Comér-
cio, Fernanda da Silva 
Graça Leal, a concessão de 

incentivos para a instala-
ção de novas empresas pelo 
Executivo vai fomentar 
ainda mais empregos no 
município. “A concessão de 
imóveis no parque indus-
trial, mediante processo 
licitatório, para a instala-
ção de novas indústrias vai 
beneficiar não somente as 
empresas que vierem a se 
instalar aqui, mas também 
aquelas que já estão ins-
taladas e que precisam 
de auxílio para expandir 
ainda mais suas ativida-
des”, comentou.
De acordo com o prefeito, 
Ibaiti avança cada vez mais 
como o município polo em 
desenvolvimento na região. 

“No momento em que 
muitas empresas no país 
passam por dificuldades 
devido a crise sanitária, as 
ações de incentivos como 
estas que estamos desen-
volvendo em Ibaiti, per-
mitem que os empresários 
possam ampliarem suas 
atividades em nosso muni-
cípio com mais segurança 
econômica, garantindo 
assim, o fortalecimento do 
seu negócio e o aumento 
na geração de emprego e 
renda para a nossa popula-
ção”, explicou Dr. Antonely 
Carvalho.

Prefeitura de Ibaiti

Objetivo do Executivo é facilitar 
a chegada de novas empresas ao 
município
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Política e

[ENTREGAS]

[INFRAESTRUTURA]

Siqueira Campos se fortalece como um dos principais 
polos do Norte Pioneiro, afirma Romanelli

Município se transformou em um canteiro de obras com intervenções na PR-092, pista 
do aeroporto, pavimentação entre outros

O deputado Luiz Clau-
dio Romanelli (PSB) disse 
nesta quinta-feira (23), que 
Siqueira Campos se forta-
lece como um dos princi-
pais polos econômicos da 
região e citou um conjunto 
de obras em execução na 
cidade como a duplica-
ção do trecho urbano da 

PR-092 e a modernização 
do aeroporto municipal. 
“Siqueira Campos já é 
uma cidade muito forte, 
pujante e desenvolvida. 
Com essas novas obras, 
terá um novo ciclo econô-
mico mais robusto e que 
vai impactar de forma 
muito positiva todo o Norte 

Pioneiro”, disse nas come-
morações dos 101 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa da cidade.
Romanelli acompanhou o 
prefeito Luiz Henrique Ger-
mano (PSD) e o vice Paulão 
Leite Santos (PSL) na 
entregas de obras e anúncio 
de novos investimentos. 

Segundo Romanelli, mais 
de R$ 4 milhões de recursos 
estaduais foram liberados 
para melhoria da infraes-
trutura da cidade, sem con-
siderar os investimentos na 
PR-092, que cruza a cidade.
“O Governo do Paraná tem 
garantido os investimentos 
necessários para o desen-

volvimento de Siqueira 
Campos e do Norte Pio-
neiro. A obra de duplicação 
do trecho urbano da PR-092, 
com a construção de trin-
cheiras e marginais é um 
exemplo do compromisso 
com a cidade e região”, 
reiterou o deputado.

Da Assessoria

Na duplicação de 
quatro quilômetros da 
PR-092, entre Siqueira 
Campos e Joaquim Távora, 
e as terceiras faixas na 
PR-092 entre Jaguariaíva 
e Santo Antônio da Pla-
tina serão investidos R$ 80 
milhões. Romanelli lem-
brou ainda que as obras de 
recapeamento da pista do 
Aeroporto Municipal Agui-
naldo Pereira Lima já estão 
mais de 85% concluídas. 
A pista tem 1.210 metros 
de extensão e 23 metros 
de largura. “O aeroporto 
terá ainda um sistema de 
iluminação que permitirá 
voos noturnos”.
O deputado ainda destacou 
que somente nesse ano, 
cerca de R$ 2 milhões foram 
liberados para Siqueira 
Campos em vários setores. 
Pela Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento Urbano 
foram R$ 800 mil para 
pavimentação de ruas e 
pelo programa Paraná 
Cidades, outros R$ 30 mil 
para a implantação de uma 

academia ao ar livre.
A central de produtos 
da agricultura familiar 
recebeu mais de R$ 120 
mil para a compra de um 
veículo para atender o 
programa Compra Direta. 
O programa ainda liberou 
R$ 78 mil para o Centro de 
Referência da Assistência 
Social, Asilo, Santa Casa, 
Comunidade Terapêutica 
Novo Horizonte, Casa Lar 
e Asilo de Amparo aos 
Necessitados.
Outros R$ 900 mil foram 
destinados à pavimenta-
ção de três quilômetros de 
estradas no bairro Beira 
da Represa, que ganhou 
calçamento com pedras 
irregulares. “São inves-
timentos que atendem 
às comunidades da área 
urbana e rural”, avalia. 
Romanelli lembra ainda 
que nos últimos quatro 
anos, foram mais de R$ 2 
milhões em equipamentos 
e no ano passado, a cidade 
recebeu um kit de material 
esportivo.

[OBRAS]

A Santa Casa de 
Siqueira Campos recebeu 
uma ambulância e a Secre-
taria Municipal de Saúde 
foi atendida com dois novos 
veículos, uma van para 
transporte de pacientes e 

uma ambulância. Os três 
veículos custaram R$ 360 
mil.
“São mais de R$ 4 milhões 
investidos em Siqueira 
Campos, para garantir 
atendimento na saúde, 

esporte, assistência social 
e infraestrutura, dentre 
outros setores prioritários 
para promover o desen-
volvimento econômico e 
social. Além disso, mais de 
R$ 40 milhões são aplicados 

na recuperação do trecho 
urbano da rodovia PR-092 
”, reafirma Romanelli.
Ainda nesta quinta-feira, 
serão entregues a galeria 
de águas pluviais do bairro 
do Santuário, a reforma do 

prédio da Rodoviária Velha 
e a quadra poliesportiva no 
bairro da Nascente do Sol.

Deputado Romanelli junto ao prefeito Luiz 
Henrique Germano e ao vice-prefeito Paulo Leite
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Prefeitura de Jaguariaíva prepara 
mega evento para retomada do 

turismo no município
Administração quer fomentar o turismo de Aventura e Contemplação, 

turismo Rural, Religioso, Turismo de Experiência e muito mais

Na próxima semana, 
entre os dias 27 e 30 de 
setembro, a administra-
ção municipal, através da 
Secretaria Municipal de 
Turismo e Meio Ambiente 
(SETMA), realiza um 
evento para fomentar a 
retomada do Turismo em 
Jaguariaíva.
O setor que é carro-chefe na 
gestão da prefeita Alcione 
Lemos, que já tem, inclu-
sive, projetos na área em seu 
plano de governo, contem-
plando não só o Turismo de 
Aventura e Contemplação, 
mas também o Turismo 
Rural, Turismo Religioso, 
Turismo de Experiência 
e outras possibilidades 
presentes em Jaguariaíva.
Na ocasião, o município 
será apresentado para os 
gestores de turismo de toda 
região. O evento acontece 
em parceria com a Secre-
taria de Estado do Desen-
volvimento Sustentável 
e do Turismo (SEDEST), 
Adetur Campos Gerais, 
IAT Regional de Ponta 
Grossa, Paraná Turismo 
e Associação de Turismo 
Sustentável “Jaguariaíva, 
Melhor do Paraná”.
Serão quatro dias de ativi-
dades voltadas ao conceito 

de turismo sustentável e 
organizado. O movimento 
de retomada está em conso-
nância com o Ministério do 
Turismo e inicia no dia 27 
de setembro, Dia Mundial 
do Turismo.
De acordo com a secretária 
Sandra Negrini, o evento 
tem como objetivo consoli-
dar os produtos turísticos 
e fortalecer a parceria 
público/privada, para que 
os locais sejam mapeados e 
monitorados para oferecer 
atividades turísticas segu-
ras para o visitante e para 
o meio ambiente.
O diretor de Turismo, 
Rafael Pomim, ressalta 
que a meta da gestão da 
prefeita Alcione Lemos é 
tornar Jaguariaíva um pólo 
turístico regional, sendo 
esse um dos temas a serem 
tratados na programação. 
Para isso, o evento contará 
com a presença de gestores 
dos municípios vizinhos, 
como Sengés, Piraí do Sul 
e Arapoti.
A médio prazo, o intuito é 
regulamentar o controle 
dessa atividade econômica, 
trazendo renda para o 
município, reduzindo ao 
máximo os prejuízos para 
a natureza e respeitando 

áreas privadas.
A programação do evento 
inicia no dia 27 com uma 
jornada de informação 
pelo centro da cidade, 
onde materiais turísticos 
serão distribuídos, além 
de stands temáticos que 
ficarão expostos na Praça 
Getúlio Vargas. No dia 28 
acontece uma visita guiada 
nos Parques Lago Azul e 
Estadual do Cerrado, com 
alunos da rede estadual de 
ensino. Na quarta-feira, 29, 
está prevista uma reunião 
técnica com autoridades na 
Casa da Cultura, logo após 
visitas aos parques.
Para finalizar, no dia 30, 
o evento principal será o 
Workshop de Turismo com 
o tema “Retomada com Ino-
vação e Sustentabilidade”, 
no Cine Teatro Municipal 
Valéria Luercy. A progra-
mação está disponível no 
folder abaixo.
Para a realização do evento, 
a SETMA contou com a 
colaboração das empre-
sas BO Paper, RA Modas, 
Jaguar Contabilidade e 
Associação Comercial 
Industrial e Agrícola de 
Jaguariaíva (ACIAJA).

Da Assessoria

TECNOLOGIA 5G
A implantação da tecnologia de celular de 

quinta geração (5G) no Brasil e no Paraná será tema 
de uma audiência pública da Assembleia Legislativa 
na próxima quarta-feira, dia 29 de setembro, a partir 
das 14h, por videoconferência (Zoom), com transmis-
são ao vivo pela TV Assembleia, site e redes sociais 
do Legislativo. O deputado Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) é um dos proponentes do debate e convoca a 
sociedade a participar do encontro para que o Estado 
amplie o entendimento sobre a nova plataforma de 
telefonia móvel e transmissão de dados. 

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 02/2021 - Contrato Nº: 126/2020
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
Valor............: 145.876,45 (cento e quarenta e cinco mil oito-
centos e
setenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
Vigência.......: Início: 24/09/2021 Término: 25/09/2022
Licitação......: PREGÃO ELETRÔNICO Nº.: 45/2020
Recursos.....: Dotação:
Objeto..........: Fica prorrogado o prazo de vigência do presente 
contrato,
passando de 25 de setembro de 2021 para 25 de setembro 
de 2022,
ficando então alterada a cláusula décima sétima do referido 
contrato.
Fica inserido ao contrato a seguinte dotação: 42 - 
04.131.0006.2.004 -
1000.Diante da prorrogação do prazo contratual, acresce-se 
o valor de R$
145. 876,96 (cento e quarenta e cinco mil oitocentos e setenta 
e seis reais
e noventa e seis centavos).

PINHALÃO

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
EXTRATO CONTRATUAL
Aditivo Nº.....: 05/2021 - Contrato Nº: 119/2019
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO
Contratada...: ESMAIL MAIA DA SILVA
Valor............: 22.616,09 (vinte e dois mil seiscentos e dezesseis reais e
nove centavos)
Vigência.......: Início: 22/09/2021 Término: 11/11/2021
Licitação......: Tomada de Preço p/ Obras e Serv. Engenharia Nº.: 
4/2019
Recursos.....: Dotação: 1.042.4.4.90.51.00.00.00.00 (80) Saldo: 
50.585,58
Objeto..........: Fica acrescido ao valor contratual o montante de R$
22.616,09 (vinte dois mil seiscentos e dezesseis reais e nove cen-
tavos),
referente a última medição N° 16. A referida medição inicialmente 
ficou no
valor de R$ 114.166,63 (cento e quatorze mil, cento e sessenta e seis
reais e sessenta e três centavos), foi realizado glosa de R$ 91.550,54
(noventa e um mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e quatro
centavos), finalizando o aditivo em um aumento de 2,25%.
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Da Redação

Motorista sem CNH é 
preso com sementes de 

maconha em Jaboti
Indivíduo foi encaminhado até a delegacia 
da Polícia Civil para que fossem tomadas 

as providências cabíveis ao caso

Uma pessoa foi presa 
em posse de sementes de 
maconha na tarde desta 
quinta-feira (23). A ocor-
rência foi registrada no 
município de Jaboti. 
De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, os 
policiais realizaram um 
patrulhamento de rotina 
pela região Central do 
município quando se depa-
raram com um automóvel 
VW/Gol o qual o comporta-
mento do motorista ao ver 
a viatura chamou a atenção 
dos PM’s que resolveram 

realizar a abordagem. 
Durante a revista pes-
soal no suspeito, os poli-
ciais encontraram em sua 
posse algumas sementes 
de maconha. Além disso, 
também foi constatado que 
o condutor do veículo não 
possui Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH). 
Frente aos fatos, ele foi 
preso e encaminhado a 
delegacia da Polícia Civil 
para que fossem tomadas 
as providências cabíveis 
ao caso. 

Equipes da Polícia 
Militar de Santo Antônio 
da Platina realizaram na 
quarta-feira (22) a apreen-
são de duas motocicletas no 
município, uma delas era 
conduzida por um adoles-
cente de 15 anos. 
De acordo com informa-
ções da PM, a primeira 
apreensão foi realizada 

durante um patrulha-
mento de rotina quando 
os policiais avistaram dois 
indivíduos em uma moto 
e, ao perceber a presença 
da viatura, o condutor 
empreendeu fuga, inclu-
sive, passando pelo sinal 
vermelho em um semáforo. 
Com isso, os policiais foram 
atrás do motociclista que 

acabou sendo abordado e 
constatado que se tratava 
de um menor de 15 anos 
conduzindo a Honda/Biz e 
um menor de 16 anos como 
garupa. Frente aos fatos, a 
moto foi apreendida sendo 
lavradas as notificações 
relativas a situação. Já os 
dois menores foram enca-
minhados ao Conselho 

Tutelar. Já por volta das 
19h30 durante patrulha-
mento de rotina agentes 
da Rocam avistaram dois 
indivíduo em uma moto 
cujo a atitude dos suspei-
tos chamou a atenção dos 
policiais que decidiram 
realizar a abordagem. 
Durante a revista pessoal, 
nada de ilícito foi encon-

trado, porém, ao averiguar 
a situação da Honda/CG 
160 foi constatado que 
a mesma estava com o 
escapamento adulterado. 
Frente aos fatos, a moto foi 
apreendida e recolhida ao 
pátio da 4ª Companhia da 
PM e o condutor orientado 
quanto aos procedimentos 
cabíveis ao caso.

PM apreende duas motos em Santo Antônio da Platina, 
uma era conduzia por um adolescente de 15 anos

PM’s são presos após 
executarem suspeito que já 

estava com as mãos na cabeça
Militares afirmaram que indivíduo reagiu à abordagem, mas situação 

foi registrada por uma câmera de vigilância

Dois policiais milita-
res da cidade de Ourinhos 
foram presos após um 
suspeito ser morto a tiros 
durante uma abordagem 
policial. A situação foi 
registrada no bairro Vila 
Operária nesta semana. 
De acordo com informa-
ções apuradas pela TV 
Tem, do G1 Bauru, o jovem 
morto é foragido da Jus-
tiça procurado pelo crime 
de tentativa de homicídio 
cometida no estado do 
Paraná. 
Os policiais relataram que 
realizaram a abordagem 
do suspeito que teria resis-

tido a prisão. Os militares 
ainda apresentaram uma 
arma que, segundo eles, 
foi utilizada pelo foragido 
contra os PM’s em situa-
ção antes da registrada 
pela câmera de segurança 
de uma residência. Eles 
alegaram legítima defesa. 
Já as imagens registradas 
pela câmera de segurança 
de uma residência mos-
tram que o suspeito se 
rendeu e estava com as 
mãos na cabeça, momento 
em que um dos policiais 
dá o primeiro tiro que 
atinge o suspeito que cai 
no chão e o policial rea-

liza o segundo e terceiro 
disparos. Na sequência, 
outro policial chega e dá 
um tiro para o alto. 
As imagens foram ana-
lisadas pelas equipes da 
Polícia Civil e o delegado 
responsável pelo caso 
pediu a prisão temporária 
dos dois militares, sendo 
acatado o pedido pela 
Justiça e outros policiais 
prenderam os PM’s envol-
vidos no caso. Eles foram 
transferidos para um 
presídio militar na capital 
paulista. O caso também 
segue sendo investigado 
pelo Comando da PM. 

Das Agências
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PINHALÃO

Prefeitura Municipal de Pinhalão e Câmara Municipal de Pinhalão – PARANÁ 
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Gestão Fiscal (Artigos 52 e 54 LRF)
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Dionisio Arrais de Alencar e o Presidente da Câ-
mara Municipal de Vereadores Flavio Decol Rodrigues, no uso de suas atribuições 
legais, cumprindo ao que determina a Instrução Normativa do TCE - Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná e a Lei Federal nº 101/2000, CONVIDAM os cida-
dãos do Município de Pinhalão, para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA para 
avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Segundo Quadrimestre do ano 
de 2021, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2021 às 09:00 horas, através 
do Canal do YouTube da Câmara Municipal dos Vereadores de Pinhalão, pelo link:
https://www.youtube.com/channel/UC1btQWoE8eqXCBTKloMEwzg.
Pinhalão, 24 de setembro de 2021.
Dionisio Arrais de Alencar                                                    Flavio Decol Rodrigues 
      Prefeito Municipal                          Presidente da Câmara de Vereadores

Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Saúde de Pinhalão - PARANÁ
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Gestão Fiscal (Artigos 52 e 54 LRF)
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Dionisio Arrais de Alencar e a Secretária Mu-
nicipal de Saúde Marcela Castilho, no uso de suas atribuições legais, cumprindo 
ao que determina a Instrução Normativa do TCE - Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná e a Lei Federal nº 101/2000, CONVIDAM os cidadãos do Município 
de Pinhalão, para participarem da AUDIÊNCIA PÚBLICA do Plano Municipal de 
Saúde do segundo Quadrimestre do ano de 2021, a ser realizada no dia 30 de 
setembro de 2021 às 10:00 horas, através do Canal do YouTube da Câmara 
Municipal dos Vereadores de Pinhalão, pelo link:
https://www.youtube.com/channel/UC1btQWoE8eqXCBTKloMEwzg.
Pinhalão, 24 de setembro de 2021.
Dionisio Arrais de Alencar                                                              Marcela Castilho
  Prefeito Municipal    Secretária Municipal de Saúde

EDITAL N0 91/2021  - PREGÃO ELETRÔNICO – REGISTRO DE PREÇO
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 públi-
co, para conhecimento dos interessados que receberá até às 08:00:00 horas 
do dia 08/10/2021, propostas para: Objeto da Licitação: aquisição de peças 
diversas para manutenção preventiva e corretiva, destinadas aos veículos da 
municipalidade, através do maior desconto sobre as tabelas das montadoras, 
podendo comprovar os preços da tabela da montadora pelos dados fornecidos, 
por exemplo, em tabelas ou software audatex, molicar, cilia, orion ou outro similar 
de mesma confiabilidade. 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/transparencia, 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, 24 de setembro de 2021. Mayara Almendanha 
Mota - Pregoeira

DECRETO 143/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, 
e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2107/2021 de 24 de SETEMBRO de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicio-
nal Especial, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de 
R$ 9.600,14 (Nove Mil Seissentos reais e Quatorze Centavos  ), conforme segue:
09-ASSISTENCIA SOCIAL 

01-ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0002.2.051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

508-3.3.90.39.00.00.00.00-3838-outros serviços de terceiros pessoa juridica....R$ 5.000,00

509-3.3.90.30.00.00.00.00-3838-Material de Consumo......................................R$ 4.600,14

TOTAL...............................................................................................................R$ 9.600,14

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes do Superávit da Fonte 1838, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 1838...........R$ 9.600,14

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Setembro de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

DECRETO 144/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, 
e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2108/2021 de 24 de SETEMBRO de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Especial, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor 
de R$ 30.000,42 (Trinta Mil Reais e Quarenta e Dois Centavos  ), conforme segue:
09-ASSISTENCIA SOCIAL 

01-ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0002.2.051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

510-3.3.90.39.00.00.00.00-3839-outros serviços de terceiros pessoa juridica....R$ 15.000,00

511-3.3.90.30.00.00.00.00-3839-Material de Consumo......................................R$ 15.000,42

TOTAL...............................................................................................................R$ 30.000,42

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes do Superávit da Fonte 1839, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 1839......................................R$ 30.000,42

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Setembro de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

DECRETO 145/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2109/2021 de 24 de SETEMBRO de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 93.000,00 (Noventa e Tres Mil Reais ), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

01-VIAÇÃO URBANA 

15.451.0006.2.011 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 

55-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-material de consumo...............................................R$ 83.000,00

60-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros pessoa juridica...........R$ 10.000,00

TOTAL.....................................................................................................................R$ 93.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1000 como 
segue
        Anulação/redução
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

01-VIAÇÃO URBANA

52-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes...................................................R$ 5.000,00

78-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes....................................................R$ 8.000,00

88-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes....................................................R$ 10.000,00

06-ESPORTE E CULTURA 

204-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 5.000,00

234-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 15.000,00

236-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 10.000,00

262-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 10.000,00

09-ASSISTENCIA SOCIAL

383-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 10.000,00

387-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 20.000,00

TOTAL........................................................................................................................R$ 93.000,00

Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
           Prefeito Municipal
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LEI 2109/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais 
de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 93.000,00 (Noventa e Tres Mil Reais ), conforme segue:
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

01-VIAÇÃO URBANA 

15.451.0006.2.011 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL 

55-3.3.90.30.00.00.00.00-1000-material de consumo...............................................R$ 83.000,00

60-3.3.90.39.00.00.00.00-1000-outros serviços de terceiros pessoa juridica...........R$ 10.000,00

TOTAL.....................................................................................................................R$ 93.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes da anulação/redução de dotações da fonte 1000 como 
segue
        Anulação/redução
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

01-VIAÇÃO URBANA

52-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes...................................................R$ 5.000,00

LEI 2107/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, e dá 
outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de 
Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional 
Especial, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor de R$ 9.600,14 
(Nove Mil Seissentos reais e Quatorze Centavos  ), conforme segue:
09-ASSISTENCIA SOCIAL 

01-ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0002.2.051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

508-3.3.90.39.00.00.00.00-3838-outros serviços de terceiros pessoa juridica....R$ 5.000,00

509-3.3.90.30.00.00.00.00-3838-Material de Consumo......................................R$ 4.600,14

TOTAL...............................................................................................................R$ 9.600,14
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos 
provenientes do Superávit da Fonte 1838, como segue:
        Superávit Financeiro Fonte 1838......................................R$ 9.600,14

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 
em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Setembro de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

LEI 2108/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 
2021, e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio 
Arrais de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito 
Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 30.000,42 (Trinta Mil Reais e Quarenta e Dois Centavos  ), conforme 
segue:
09-ASSISTENCIA SOCIAL 

01-ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0002.2.051 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 

510-3.3.90.39.00.00.00.00-3839-outros serviços de terceiros pessoa juridica....R$ 15.000,00

511-3.3.90.30.00.00.00.00-3839-Material de Consumo......................................R$ 15.000,42

TOTAL...............................................................................................................R$ 30.000,42

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes do Superávit da Fonte 1839, como segue:        
Superávit Financeiro Fonte 1839......................................R$ 30.000,42

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Setembro de 2021.
Dionísio Arrais de Alencar 
         Prefeito Municipal

78-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes....................................................R$ 8.000,00

88-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes....................................................R$ 10.000,00

06-ESPORTE E CULTURA 

204-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 5.000,00

234-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 15.000,00

236-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 10.000,00

262-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 10.000,00

09-ASSISTENCIA SOCIAL

383-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 10.000,00

387-4.4.90.51.00.00.00.00-1000-Obras e Instalaçoes..................................................R$ 20.000,00

TOTAL........................................................................................................................R$ 93.000,00

Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as dis-
posições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Setembro de 2021.
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
           Prefeito Municipal

DECRETO 146/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, 
e dá outras providencias.
O Prefeito Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e em conformidade com a LEI 2110/2021 de 24 de SETEMBRO de 2021:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adi-
cional Especial, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no valor 
de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), conforme segue:
04-VIAÇÃO E  OBRAS 
02-VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013 Manutenção do Sistema de Vias Vicinais 
507-3.3.90.30.00.00.00.00-3511-Material de Consumo.......R$ 40.000,00
TOTAL.......R$ 40.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes Da Redução e Anulação da Fonte 3511
        04-VIAÇÃO E  OBRAS 
02-VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013 Manutenção do Sistema de Vias Vicinais 
482-3.3.90.39.00.00.00.00-3511-outro serviços de terceiro pessoa 
juridica.......R$ 40.000,00

TOTAL.......R$ 40.000,00
Art. 3º. – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as 
disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 23 de Setembro de 2021.
Dionisio Arrais de Alencar-  Prefeito Municipal

LEI 2110/2021
Súmula: Abre Crédito Adicional Especial no orçamento geral do exercício de 2021, 
e dá outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais 
de Alencar, Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito 
Adicional Especial, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021, no 
valor de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), conforme segue:
04-VIAÇÃO E  OBRAS 
02-VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013 Manutenção do Sistema de Vias Vicinais 
507-3.3.90.30.00.00.00.00-3511-Material de Consumo....... ....... R$ 40.000,00
TOTAL.......R$ 40.000,00

Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados 
recursos provenientes Da Redução e Anulação da Fonte 3511
        04-VIAÇÃO E  OBRAS 
02-VIAÇÃO RURAL
26.782.0006.2.013 Manutenção do Sistema de Vias Vicinais 
482-3.3.90.39.00.00.00.00-3511-outro serviços de terceiro pessoa 
juridica.......R$ 40.000,00

TOTAL.......R$ 40.000,00
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as dis-
posições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 24 de Setembro de 2021.
Dionisio Arrais de Alencar- Prefeito Municipal
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[MILHO PRIMEIRA SAFRA]

Paraná deve produzir 25,5 milhões de toneladas 
de grãos na safra de verão

Volume é 9% superior ao do ciclo 2020/21, quando foram colhidas 23,3 milhões de toneladas

O relatório da safra 
de verão 2021/22, divul-
gado nesta quinta-feira 
(23) pelo Departamento de 
Economia Rural (Deral), 
da Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abas-
tecimento, aponta que o 
Paraná pode produzir 25,5 
milhões de toneladas de 
grãos, volume 9% supe-
rior ao do ciclo 2020/21, 
quando foram colhidas 
23,3 milhões de toneladas. 

A área de plantio está esti-
mada em 6,2 milhões de 
hectares, 1% maior.
Com as chuvas registra-
das em alguns pontos do 
Estado, foi possível semear 
feijão, milho e soja num 
ritmo maior do que no 
ano passado, quando as 
condições eram ainda mais 
adversas. Por outro lado, os 
trabalhos estão abaixo da 
média histórica. “Podemos 
ter uma safra maior do que 

em 2020, mas as condições 
desfavoráveis em parte do 
Estado podem comprome-
ter o potencial de algumas 
culturas”, explica o chefe 
do Deral, Salatiel Turra.
O relatório confirma a 
estimativa de área recorde 
para a cultura da soja, de 
aproximadamente 5,62 
milhões de hectares, 1% a 
mais do que na safra pas-
sada. “Se o clima colaborar, 
a produção pode chegar a 

21 milhões de toneladas”, 
diz o secretário estadual da 
Agricultura e do Abasteci-
mento, Norberto Ortigara.
Além disso, ele destaca 
que, depois de mais de 40 
anos, prevê-se aumento 
de semeadura de milho 
na primavera, com uma 
área estimada em 420 mil 
hectares.
Quanto à safra 20/21, a 
avaliação do mês mostra 
perda de potencial em 

relação à estimativa ini-
cial de trigo. Esperava-se 
que o Paraná colhesse 3,9 
milhões de toneladas, e 
agora a previsão é de 3,53 
milhões. Também há rea-
juste na produção de milho 
safrinha devido à seca e às 
geadas, mostrando que o 
Paraná colherá pouco mais 
de 5,52 milhões de tone-
ladas, redução de 62,4% 
em relação à estimativa 
inicial.

[AGRONEGÓCIO]

AEN

Até o momento, 3% 
da área estimada em 5,6 
milhões de hectares foi 
plantada, o equivalente a 
cerca de 186 mil hectares, 
concentrados nas regiões 
Oeste e Sudoeste do Estado. 
O plantio está adiantado na 
comparação com a safra 
passada, mas abaixo da 
média histórica, devido aos 
fatores climáticos.
Mesmo assim, o Paraná 
tem perspectiva de uma 
boa produção e os pro-
dutores estão otimistas, 
principalmente nas regiões 
que registraram chuvas 
nas últimas semanas. Já 
em regiões como Toledo e 
Cascavel, sem chuvas sig-
nificativas, a preocupação 
é maior quanto ao desen-
volvimento do ciclo.
Estima-se que sejam produ-

zidas 20,96 milhões de tone-
ladas do grão no Paraná na 
safra 2021/22, volume 6% 
superior ao ciclo passado, 
enquanto a área tem pers-
pectiva de aumento de 1% 
e pode atingir 5,62 milhões 
de hectares.
Em setembro do ano pas-
sado, os produtores de soja 
receberam, em média, R$ 
122,00 pela saca de 60 kg, 
enquanto que, na última 
semana, o valor ficou pró-
ximo de R$ 157,00, um 
aumento de 29%. “Neste 
ano, o produtor está com 
um comportamento mais 
conservador com relação à 
venda. No mesmo período 
do ano passado, mais de um 
terço da safra já havia sido 
comercializada”, explica o 
economista do Deral Mar-
celo Garrido.

[SOJA]

A  c o l h e i t a  d e 
milho  avançou e atingiu 
98% da área estimada em 
2,5 milhões de hectares. A 
expectativa inicial de pro-
dução era de 14,6 milhões de 
toneladas, e neste momento 
estima-se uma perda de 
9,1 milhões de toneladas 
(-62,4%), totalizando um 
volume de 5,5 milhões de 

toneladas  produzidas na 
segunda safra.
Segundo Garrido, entre as 
razões para essa quebra 
estão a estiagem, a con-
sequente ocorrência de 
pragas, e as geadas que 
atingiram as lavouras no 
final de junho e começo de 
julho.

[MILHO SEGUNDA SAFRA]
De acordo com o 

Deral, já foram semeados 
aproximadamente 187 mil 
hectares na primeira safra 
de milho 2021/22, 45% da 
área total prevista, de 
420,1 milhões de hectares. 
No mesmo período do ano 
passado, o plantio já havia 
ocorrido em 121 mil hecta-
res (34% da área).

Cerca de 2% das lavouras a 
campo estão em condições 
médias e 98% em boas con-
dições. Apesar da ocorrên-
cia de chuvas em algumas 
regiões produtoras, como o 
Sudoeste, em outras a crise 
hídrica ainda preocupa. A 
produção está estimada em 
4,11 milhões de toneladas, 
32% superior ao volume da 

safra passada.
Com relação aos preços, em 
setembro do ano passado 
os produtores receberam 
cerca de R$ 50,00 pela 
saca de 60 kg. Na semana 
passada, o valor recebido 
foi de, em média, R$ 84,00 
– aumento de 68%.


