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Política e
Governo do Estado entrega caminhões pipa 

a seis municípios do Norte Pioneiro

[REFORÇO NA FROTA]

Novo lote entregue pelo governador Ratinho Junior segue ainda 
para outros 35 municípios do Paraná

O governador Carlos 
Massa Ratinho Junior 
entregou nesta terça-feira 
(21), em cerimônia na 
Academia Policial Mili-
tar do Guatupê, em São 
José dos Pinhais, mais 41 
caminhões-pipa para 40 
diferentes municípios do 
Estado. Com isso, 187 das 
399 cidades paranaenses 
(47%) receberam o equipa-
mento desde 2019.
Os veículos são preparados 
para ajudar no combate a 
incêndios florestais, mas 
podem ser usados também 
como ponto de apoio na 
higienização de calçadas, 

irrigação e abastecimento 
de água, em especial para 
propriedades rurais que 
sofrem com a seca pro-
longada – o Paraná está 
em estado de emergência 
hídrica há quase dois anos.
O repasse foi feito por 
meio de convênios firma-
dos entre os municípios e 
o Instituto Água e Terra 
(IAT), órgão vinculado à 
Secretaria do Desenvol-
vimento Sustentável e 
do Turismo (Sedest). O 
investimento é de R$ 10,6 
milhões, via Tesouro do 
Estado e emendas parla-
mentares indicadas por 

deputados estaduais.
Na região do Norte Pio-
neiro, nesta etapa foram 
contemplados cinco muni-
cípios sendo Congonhi-
nhas, Figueira, Jacare-
zinho, Santo Antônio da 
Platina, São Sebastião da 
Amoreira e Wenceslau 
Braz.
Ratinho Junior lembrou 
que, com esse novo lote, o 
Governo do Estado com-
pleta 190 caminhões-pipa 
distribuídos (Rolândia, 
Cascavel e Paranaguá rece-
beram dois equipamentos 
cada um), totalizando R$ 
45,3 milhões em investi-

mentos. Cada veículo custa 
R$ 260 mil.
“Esses caminhões fazem 
parte do programa Patru-
lha Ambiental, um grande 
projeto de desenvolvimento 
sustentável do Governo do 
Estado. São equipamentos 
multiuso, que vão benefi-
ciar as cidades de inúmeras 
maneiras. Podem auxi-
liar na crise hídrica, para 
apagar focos de incêndio e 
baixar a poeira em comu-
nidades rurais”, destacou 
o governador.
“O Paraná é destaque na 
área de sustentabilidade 
porque faz investimentos 

como esse. Fomos eleitos o 
número 1 do Brasil em cui-
dado com o meio ambiente 
e a OCDE, a Organização 
para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico, 
nos tornou referência para 
o mundo em medidas sus-
tentáveis”, disse. “Ou seja, 
aqui aliamos o desenvol-
vimento econômico ao 
desenvolvimento verde, 
ambiental, para que a popu-
lação tenha cada vez mais 
qualidade de vida”.

AEN

Em geral, os veículos 
são utilizados pelas admi-
nistrações municipais para 
higienização, irrigação e 
abastecimento de água, em 
especial para propriedades 
rurais que sofrem com a 
seca prolongada, algumas 
com rodízio no abasteci-
mento de água.
Além disso, os caminhões 
colaboram em ações urgen-
tes, como em 2020, quando 
sete deles foram deslocados 
até o Mato Grosso do Sul 
para auxiliar no combate 
aos incêndios que asso-
laram o Pantanal. Já em 
Inácio Martins, na Região 
Centro-Sul, o equipamento 
foi usado para conter um 
princípio de incêndio em 
uma indústria madeireira 
da cidade, evitando assim 
maiores danos e prejuízos.

“Esse programa visa redu-
zir resíduos de solos urba-
nos e um cuidado especial 
com água. Estamos perto 
de 50% das cidades bene-
ficiadas com esses cami-
nhões-pipa, mostrando o 
planejamento do Governo 
do Estado em meio a mais 
severa crise hídrica dos 
últimos 100 anos”, afirmou 
o secretário de Estado do 
Desenvolvimento Susten-
tável e Turismo, Márcio 
Nunes.
“Esses veículos exercem 
inúmeras funções, mas 
o principal é levar água 
para quem mais precisa, 
especialmente aquela 
população mais carente, 
nos ajudando a expandir 
a nossa política verde”, 
acrescentou.

[USOS]

Ao todo, o novo lote de cami-
nhões-pipa vai beneficiar 
40 municípios. Rolândia, na 
Região Norte, foi contem-
plada com dois veículos. 
A lista das cidades bene-
ficiadas conta ainda com 
Altamira do Paraná, Assis 
Chateaubriand, Bituruna, 
Cantagalo, Cerro Azul, 
Congonhinhas, Espigão 

Alto do Iguaçu, Figueira, 
Goioxim, Grandes Rios, 
Guaporema, Guaraci, 
Itaúna do Sul, Ivaí, Ivai-
porã, Ivatuba, Jacarezinho, 
Jaguapitã, Japurá, Maripá, 
Mato Rico, Miraselva, Nova 
Esperança do Sudoeste, 
Porto Barreiro, Quitan-
dinha, Renascença, Rio 
Negro, Sabáudia, Santa 

Cecília do Pavão, Santa 
Maria do Oeste, Santa 
Mariana, Santo Antônio 
da Platina, São Manoel do 
Paraná, São Sebastião da 
Amoreira, Sarandi, Sau-
dade do Iguaçu, Tamboara, 
Tuneiras do Oeste e Wen-
ceslau Braz.

[MUNICÍPIOS]



[EM 2022]

Frente Parlamentar do Pedágio promete manter o foco 
na defesa dos interesses dos paranaenses

Deputados querem participar da análise dos editais de licitação e das minutas do 
contrato. Documentos ainda estão em análise no TCU

Conhecer todos os 
detalhes do projeto de 
concessão das rodovias 
federais que cortam o 
Paraná, fiscalizar o passivo 
deixado pelos contratos 
encerrados e defender os 
interesses dos paranaenses 
estarão no foco das ações da 
Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio da Assembleia 
Legislativa do Paraná no 
próximo ano. Depois de 
ouvir a população e der-
rubar a proposta inicial 
do Governo Federal, os 
deputados estaduais junto 
com o Governo do Estado 
trabalham por um processo 
de concessão transparente, 
justo e que atenda as rei-
vindicações de quem mais 
interessa: os usuários das 
rodovias.

Para o coordenador da 
Frente Parlamentar, depu-
tado Arilson Chiorato (PT), 
o ano encerra com um 
balanço positivo e muitos 
avanços a serem come-
morados. “Conseguimos 
avançar sobre o projeto 
inicial que o Governo 
Federal tinha desenhado 
para o pedágio no Estado, 
mas temos muita coisa 
para fazer no próximo 
ano. Tentar discutir e 
dar publicidade, ser mais 
transparente com esse 
processo e defender o povo 
paranaense”.
Chiorato destaca ainda 
que 2022 será um ano 
para manter a vigilância 
sobre decisões a serem 
tomadas sobre o tema e, 
principalmente, sobre o 

processo de licitação. “O 
pedágio deixou um rastro 
de tristeza e miséria no 
estado. Vinte e quatro anos 
de tarifas absurdas e obras 
não concluídas e a gente 
não pode permitir que esses 
erros aconteçam nova-
mente. Por isso, a Frente 
Parlamentar estará atenta, 
em vigília, para a publica-
ção desse edital no próximo 
ano e vai tomar as medidas 
políticas, administrativas 
e jurídicas sobre isso. A 
gente vai estar defendendo 
o povo paranaense”.
Segundo o deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
primeiro secretário da 
Assembleia Legislativa, 
a principal conquista até 
agora foi a derrubada da 
taxa de outorga prevista 

no primeiro modelo do 
Governo Federal que não 
foi aceito pelos paranaen-
ses. “Eles queriam arran-
car do povo do Paraná R$ 9 
bilhões. Isso nós consegui-
mos derrotar. Foi aprovado 
um novo modelo, que não 
é o modelo ideal, sobre o 
qual a Frente Parlamentar 
continua debruçada e tra-
balhando agora no âmbito 
do Tribunal de Contas da 
União e junto aos órgãos 
que vão formatar e fina-
lizar esse processo todo. 
Mas é um trabalho que 
continua muito atuante, 
inclusive com parcerias 
importantes, como OAB e 
Universidade Federal do 
Paraná, e vai consolidando 
a nossa atuação em defesa 
da população paranaense”.

Defensor do modelo que 
prioriza a menor tarifa 
sem limites de descontos, 
Romanelli ressalta que 
acredita não ser o melhor 
momento para a realização 
das concessões. “Na minha 
avaliação, o ideal é que 
nós não tivéssemos essa 
licitação em 2022 e que se 
esperasse as eleições para 
ver quem ganha a eleição 
para presidente, por que se 
for derrotado o atual presi-
dente, vai cair esse modelo 
que ainda gera uma tarifa 
mais alta do que deveria 
ser. O que nós sempre luta-
mos aqui é que a tarifa seja 
sempre pelo menor preço 
e sem limite de desconto”.

ALEP

A Frente Parlamentar 
sobre o Pedágio solicitou 
ao Tribunal de Contas da 
União (TCU) a participação 
dos deputados estaduais no 
processo de análise da futura 
concessão das rodovias fede-
rais no Paraná ou ainda a 

autorização para acessar os 
documentos já protocolados 
no TCU.
Na semana passada, o Tribu-
nal notificou a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT) para corrigir falhas 
no processo licitatório do 

Programa de Exploração de 
Rodovias do Paraná. Entre os 
apontamentos estão: a falta de 
informações sobre obras não 
executadas ou em execução; a 
falta de estudos atualizados do 
fluxo de veículos em razão da 
ampliação da malha ferroviá-

ria; e dados mais conclusivos 
em relação ao formato do 
leilão. O TCU precisa dar aval 
às minutas do edital e do con-
trato de concessão para que 
a licitação tenha sequência.

[FALHAS]
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REFERÊNCIA NACIONAL
Marcio Nunes, secretário estadual de Desenvolvimento 

Sustentável e do Turismo, em um breve balanço anual, lembrou 
dos avanços na defesa da fauna e da flora no Paraná. “O Paraná 
foi o primeiro estado brasileiro a ter uma pasta focada em aliar 
sustentabilidade e desenvolvimento econômico. Desde então, 
o Paraná tem sido referência em desenvolvimento sustentável, 
conquistando o primeiro lugar em sustentabilidade ambiental 
no ranking dos estados brasileiros”, disse.

PSD DE CURITIBA
Ney Leprevost foi reconduzido à presidência do PSD 

de Curitiba. Na oportunidade, Ney, que está licenciado do 
mandato de deputado federal para colaborar com o Paraná 
na condição de secretário de Justiça, Família e Trabalho do 
governo Ratinho Júnior, comunicou aos membros do partido 
que será candidato a deputado estadual nas eleições marcadas 
para outubro de 2022.

BRDE LABS
As cinco startups premiadas pelo programa BRDE Labs, 

realizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE), em parceria com a Universidade Feevale por meio 
do Feevale Techpark, serão conhecidas nesta quarta-feira (dia 
22/12). O Demoday, evento final do programa, acontece a partir 
das 9h, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. O evento terá 
transmissão ao vivo pelos canais do YouTube da Feevale Play: 
www.youtube.com/feevaleplay e do BRDE www.youtube.com/
brdeoficial. Os cinco primeiros colocados receberão prêmios 
em dinheiro que totalizam R$ 100 mil.

HONRARIA
A ex-governadora do Paraná e conselheira da Itaipu 

Binacional Cida Borghetti (PP) foi homenageada com o título 
de Cidadã Honorária de Foz do Iguaçu. A honraria foi proposta 
pelo vereador Alex Meyer (PP). Segundo Meyer, “não é apenas 
um título. Cida Borghetti representa muito para Foz do Iguaçu. 
O trabalho e as realizações inspiram várias mulheres. Foz do 
Iguaçu tem um carinho muito grande por tudo que Cida fez 
pelo município”.

ECONOMIA
A Câmara Municipal de Curitiba devolveu para o cofre 

público da cidade mais de R$ 5,8 milhões. O prefeito Rafael 
Greca anunciou que o recurso será investido na recuperação 
de unidades de saúde da capital do Paraná. Com a nova devo-
lução, a Câmara atingiu uma economia recorde de recursos 
em 2021, de R$ 95,8 milhões. Somados os quase R$ 70 milhões 
que o Legislativo teria direito, mas já abriu mão na Lei Orça-
mentária Anual (LOA), os R$ 20 milhões no início deste mês 
e o novo repasse de R$ 5,8 milhões.

USE MÁSCARA!
O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, informou que 

o Paraná continuará mantendo a medida restritiva do uso de 
máscaras. Em novembro, o governador Ratinho Júnior (PSD), 
avaliava a possibilidade de flexibilizar o uso da máscara contra 
a Covid-19 ainda antes do Natal. “Com a variante Ômicron 
sendo declarada uma variante de preocupação pela OMS, nós 
optamos pela cautela, e postergamos qualquer possibilidade 
da abertura, da flexibilização no uso da proteção”, anunciou 
o secretário.

[AUXÍLIO]

Jaguariaíva distribui Cartão 
Comida Boa que deve ser 

retirado até a quarta-feira
Benefício do governo estadual prevê R$ 80 mensais 

para família em situação de pobreza e extrema pobreza 
que já estejam cadastradas no programa

O governo do Paraná 
iniciou na semana passada 
a entrega do Cartão Comida 
Boa as 399 prefeituras do 
estado. Já nesta semana, 
a prefeitura municipal de 
Jaguariaíva começou a 
distribuir o benefício para 
os moradores do município 
cadastrados no programa. 
De acordo com a prefei-
tura, a subsecretária Fabia 
Koju e as coordenadoras do 
CRAS (Centro de Referên-
cia a Assistência Social) 
Marisa Ribas e Bianca 
Glapinski estiveram no 
escritório regional da 
secretaria de Estado e 
Justiça em Ponta Grossa 
para retirar os cartões. 

A entrega contou com a 
presença do secretário Ney 
Leprevost. 
O programa de transfe-
rência de renda estadual 
instituído através de lei em 
outubro deste ano e tem 
como finalidade contribuir 
com a segurança socioas-
sistencial de sobrevivência 
e renda para as famílias 
em situação de vulnerabi-
lidade social. Trata-se de 
um cartão magnético que 
é recarregado no dia 25 de 
cada mês com o valor de 
R$ 80. O valor não pode 
ser sacado, sendo que é 
direcionado para compras 
diretas em supermercados 
e estabelecimentos creden-

ciados. 
Em Jaguariaíva, a entrega 
dos cartões para as famílias 
cadastradas no programa 
acontece entre a segunda-
-feira (21) e a quarta-feira 
(23). O Cartão pode ser reti-
rado no CRAS Primavera 
ou no CRAS Pedrinha. É 
obrigatória a apresentação 
dos documentos de CPF 
e RG. Dúvidas podem ser 
sanadas através dos tele-
fones do CRAS Primavera 
(43) 3535-9353 ou do CRAS 
Pedrinha (43) 3535-9361. 
A lista de beneficiados no 
município está disponí-
vel no site da prefeitura 
no endereço www.jagua-
riaiva.pr.gov.br/

Da Redação
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Acidente mata motociclista e 
deixa mulher em estado grave 

em Wenceslau Braz
Situação foi registrada na PR-422 no fim da tarde 

desta segunda-feira

[TRAGÉDIA]

Um grave acidente 
de trânsito registrado no 
fim da tarde desta segun-
da-feira (20) tirou a vida de 
um homem e deixou uma 
mulher gravemente ferida. 
A situação foi registrada na 
PR-422 em Wenceslau Braz. 
De acordo com as informa-
ções apuradas pela repor-
tagem, o acidente aconte-
ceu por volta das 18h30. 
Um caminhão caçamba 
Mercedes Bens transitava 
pela rodovia no sentido 
Tomazina a Wenceslau 
Braz quando, segundo 

relatos do motorista, o veí-
culo apresentou problemas 
mecânicos e parou o veí-
culo as margens da rodovia. 
Com isso, o motociclista 
que transitava na moto no 
mesmo sentido acabou coli-
dindo fortemente contra a 
traseira do caminhão. 
Equipes de socorro de 
Wenceslau Braz foram 
acionadas e se deslocaram 
rapidamente para o local 
do acidente. O condutor 
da moto, identificado como 
Rodrigo Assis Marcolino 
de Souza, 34 anos, não 

resistiu aos ferimentos 
e morreu a caminho do 
hospital. Já a mulher que 
estava na garupa da moto, 
identificada como Kelli de 
31 anos, teve ferimentos 
graves sendo socorrida e 
encaminhada ao hospital 
de Caridade São Sebastião 
e, na sequência, transferida 
para uma unidade mais 
avançada. 
Vale ressaltar que no 
trecho da rodovia em que 
aconteceu o acidente não 
há acostamento. 

[TRÂNSITO]

Colisão entre 
caminhões deixa 

filho de motorista 
preso as ferragens

Acidente aconteceu na BR-369 
entre Cambará e Ourinhos no fim 

da noite desta segunda-feira

Um acidente de trân-
sito envolvendo dois cami-
nhões registrado na noite 
desta segunda-feira (20) na 
BR-369 deixou uma pessoa 
ferida em Cambará. 
De acordo com informa-
ções apuradas pelo portal 
de notícias Tabajara News, 
o acidente aconteceu por 
volta das 22h30 no trecho 
da rodovia que liga os 
municípios de Cambará 
a Ourinhos/SP. A carreta 
Scania transitava no sen-
tido Cambará a Ourinhos 
e o caminhão Mercedes 
Benz fazia o sentido con-
trário. 
Segundo relatos do moto-
rista da carreta, quando 
percebeu que o outro 
caminhão estava inva-
dindo a pista contrária 
tentou buzinar para que 
o outro caminhoneiro, 
porém, o caminhão conti-
nuou vindo em sua direção 

momento em que tentou 
desviar, mas não conse-
guiu evitar a colisão e os 
dois veículos bateram de 
frente. 
Com a violência do 
impacto, o caminhão 
Mercedes Benz f icou 
com a frente destruída. 
Felizmente, nenhum dos 
motoristas ficou ferido, 
porém, o filho do condutor 
do caminhão Mercedes 
acabou ficando preso as 
ferragens. Ele foi socor-
rido e encaminhado ao 
hospital de Cambará em 
estado grave com fraturas 
e escoriações pelo corpo. 
Equipes de socorro da 
Econorte, do Corpo de 
Bombeiros, Defesa Civil, 
Polícia Rodoviária Fede-
ral estiveram no local 
prestando atendimento 
a ocorrência. A rodovia 
chegou a ficar interditada.

Da Redação

Um Colégio situado 
no município de Bandei-
rantes foi alvo de um furto. 
O caso foi registrado na 
Polícia Militar na manhã 
desta segunda-feira (20).
De acordo com a diretora 
da escola que fica situada a 
Rua São Paulo, ela chegou 

ao local por volta das 07h45 
e percebeu que algo não 
estava normal. Enquanto 
averiguava as instalações, 
percebeu que diversos 
alimentos haviam sido fur-
tados da instituição. Disse 
ainda aos policiais que os 
responsáveis pelo furto 

entraram no local pelo teto 
do prédio. 
Frente aos fatos, os poli-
ciais registraram o boletim 
de ocorrência e a diretora 
da escola foi informada 
sobre os procedimentos 
cabíveis ao caso. 

Escola é invadida pelo telhado e 
vários alimentos são furtados
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ARAPOTI

JUNDIAÍ DO SUL

JUNDIAÍ DO SUL

PINHALÃO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 / 2021 AO CONTRATO 
Nº 01 / 2020

PROCESSO Nº 21 / 2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação 
de softwares de gestão pública.
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPOTI
CONTRATADA: ELOTECH GESTAO PUBLICA LTDA
CNPJ: 80.896.194/0001-94
VALOR TOTAL: R$ 3.201,62 (três mil duzentos e um reais e 
sessenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 16.01.2021 à 16.01.2022
ELEMENTO DE DESPESA: 01.001.01.031.0051.2.001.3.3.90.
40.57.00 – MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATI-
VIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS DA CÂMARA 
MUNICIPAL – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – SERVIÇOS DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS.
ASSINAM:
EDILSON CORSINI PEREIRA – pela CONTRATANTE
MARCO AURELIO CASTALDO ANDRADE – pela CONTRA-
TADA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI – ESTADO 
PARANÁ
RUA PLACÍDIO LEITE, Nº 148, CENTRO CÍVICO 
CEP 84.990-000 / CONTATO (43) 3512-3159 / 3032 / 3033
CNPJ Nº 75.658.377/0001-31

AVISO DE LICITAÇÃO

Edital de Tomada de Preços nº 5/2021.
Processo nº 172/2021.
Objeto:    Contratação de empresa especializada para execução 
de recapeamento asfáltico na Rua João Paulo II, trecho entre 
a Rua Aldo Pena e Rua Antonio João da Silva no município de 
Arapoti, Estado do Paraná.
Protocolo dos Envelopes: Até às 08h30min, de 13/01/2022.
Abertura dos Envelopes: Dia 13/01/2022, às 09h00min.
Vigência do Contrato: 180 (centro e oitenta) dias corridos.
Valor Máximo: R$ 453.967,96 (quatrocentos e cinquenta e 
três mil e novecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis 
centavos).
Edital e Informações: O Edital completo poderá ser retirado 
na Divisão de Licitação e Compras, sito a Rua Ondina Bueno 
Siqueira, nº 180, bairro Centro Cívico, Cidade de Arapoti, Es-
tado do Paraná, CEP 84.990-000, no horário das 08h00min 
às 11h30min e das 13h00min às 17h30min, de segunda a 
sexta-feira, ou, encontra-se disponibilizado através do site: 
www.arapoti.pr.gov.br, ou ainda, poderá solicitar através do 
endereço eletrônico, e-mail: licitacao@arapoti.pr.gov.
Data Edital: 21/12/2021.
Idineu Antonio da Silva - Presidente da CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL

PORTARIA Nº 151/2021
O Prefeito do Município de Jundiaí do Sul, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, considerando o § Único do Artigo 101, Seção 
V, da Lei Municipal nº 90/97, de 20/03/1997 (ESMJS),
RESOLVE
Determinar ao Responsável pela Divisão de Recursos 
Humanos a conceder Licença Especial Remunerada 
de 03 meses a servidora municipal, Edilaine França 
Drissen, ocupante do cargo de Fisioterapeuta, regime 
estatutário, do dia 17 de dezembro de 2021 a 16 de 
março de 2022, referente ao período trabalhado de 
22/08/2013 a 22/08/2018.
Revogam-se as disposições em contrário, e com 
posterior publicação.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Gabinete do Prefeito do Município de Jundiaí do Sul 
– PR, 21 de dezembro de 2021.
Eclair Rauen
Prefeito

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE
Rua São Francisco, 75 – Centro – Jundiaí do Sul – 
Estado do Paraná.
Fone: (43) 3626-1558 - CEP: 86.470.000
RESOLUÇÃO N°18/2021
SÚMULA: APROVA O CALENDÁRIO DE REUNIÕES 
DE 2022 DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNI-
CÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL, ESTADO DO PARANÁ
O CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente) de Jundiaí do Sul), no 
uso das atribuições, que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal n° 358/2010, Lei Municipal n° 570/2019, 
Lei Municipal n° 571/2019 e
CONSIDERANDO a Deliberação da Plenária reali-
zada em 16 de dezembro de 2021;
RESOLVE: 
Art. 1° - Aprovar o Calendário de Reuniões Ordinárias 
referentes ao ano de 2022 do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente do município 
de Jundiaí do Sul, estado do Paraná;
Art. 2° - As reuniões ordinárias acontecerão de acordo 
com os meses, datas, horários e locais abaixo:

Mês Data Horário

Janeiro 27/01/2022

Horário: 14:00 hs

Local: DMAS ou 
Google Meet

Fevereiro 24/02/2022

Março 31/03/2022

Abril 28/04/2022

Maio 26/05/2022

Junho 30/06/2022

Julho 28/07/2022

Agosto 25/08/2022

Setembro 29/09/2022

Outubro 27/10/2022

Novembro 24/11/2022

Dezembro 15/12/2022
 Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da 
data de sua publicação.
Jundiaí do Sul/PR, 21 de dezembro de 2021.
ELIZETE APARECIDA GAVELUK
Presidente do CMDCA
Jundiaí do Sul - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL 
Estado do Paraná 

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, 
NÃO REMUNERADO DE BENS PÚBLICOS NÃO REMUNERADO Nº. 
084/2021 
PARTES: Município de Jundiai do Sulk e a Empresa Roma Pappies e 
Descartáveis Ltda, inscrita no CNPJ nº 36.248.267/0001-40. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Instrumentada na Conformidade da Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993, pela Lei Municipal n°. Lei Municipal nº 638/2021; 
Lei Municipal nº. 217 de 17 de janeiro de 2005; Lei 8.666/93 e suas alterações, e 
nas condições do Processo Licitatório na Modalidade Concorrência Pública 
nº 001/2021. 
OBJETO: A Concessão de Direito Real de Uso NÃO REMUNERADO 
sobre bem imóvel de propriedade do Município de Jundiaí do Sul, 
localizado na Rua Don Fernando Tadei, Lote B, conforme previsão expressa na 
Lei Municipal nº 217/2005, com a finalidade exclusiva de implantação e 
operacionalização de empreendimento empresa. 
VALOR: O presente Contrato de Concessão NÃO envolve recursos financeiros 
entre os partícipes. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato de Concessão será pelo 
período de 21/12/2021 à 21/12/2031, podendo ser prorrogado por interesse das 
partes através de termo aditivo, se assim entender as administrações futuras.  
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021. 
FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão do Pinhal (PR), para dirimir 
dúvidas ou questões oriundas do presente contrato de concessão. 

Jundiaí do Sul - PR, 21 de dezembro de 2021. 
Eclair Rauen 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 086/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa Acosta Quadri e 
Cia Ltda. ME, CNPJ nº 05.568.807/0001-49 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 019/2021, nos termos 
das Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Fornecimento de mobiliários para o CMEI Nice Braga e Escola 
Municipal Professora Vilma Vieira Pereira Marques E.F. e EJA,, conforme 
quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência deste Edital 
de Licitação. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme Lei Orçamentária nº. 616 de 15/10/2021 publicada no dia 
16/10/2020. 
09 - Departamento Municipal de Educação 
001 - DEC - Divisão de Educação 
12.122.0010.2043 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do 
Departamento Municipal de Educação 
01670 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 103 – Equipamento e Material Permanente 
01680 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 104 – Equipamento e Material Permanente 
12.365.0017.2052 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da 
Educação Infantil (Nice Braga e José Augusto de Andrade)   
02280 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 103 – Equipamento e Material Permanente 
VIGÊNCIA:  12 (doze) meses a partir da assinatura do Contrato. 
VALOR: R$ 88.963,00 (oitenta e oito mil novecentos e sessenta e três reais). 
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 086/2021 
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa Acosta Quadri e 
Cia Ltda. ME, CNPJ nº 05.568.807/0001-49 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 019/2021, nos termos 
das Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Fornecimento de mobiliários para o CMEI Nice Braga e Escola 
Municipal Professora Vilma Vieira Pereira Marques E.F. e EJA,, conforme 
quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência deste Edital 
de Licitação. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme Lei Orçamentária nº. 616 de 15/10/2021 publicada no dia 
16/10/2020. 
09 - Departamento Municipal de Educação 
001 - DEC - Divisão de Educação 
12.122.0010.2043 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades do 
Departamento Municipal de Educação 
01670 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 103 – Equipamento e Material Permanente 
01680 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 104 – Equipamento e Material Permanente 
12.365.0017.2052 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da 
Educação Infantil (Nice Braga e José Augusto de Andrade)   
02280 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 103 – Equipamento e Material Permanente 
VIGÊNCIA:  12 (doze) meses a partir da assinatura do Contrato. 
VALOR: R$ 88.963,00 (oitenta e oito mil novecentos e sessenta e três reais). 
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 

REFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL  
Estado do Paraná 

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 085/2021  
PARTES: Município de Jundiaí do Sul e a Empresa Toni Mathias Pereira 
10709196911, CNPJ nº 41.314.693/0001-74 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Pregão Presencial nº 019/2021, nos termos das 
Leis Federal nº. 10.520/2002 e 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
OBJETO: Fornecimento de mobiliários para o CMEI Nice Braga e Escola 
Municipal Professora Vilma Vieira Pereira Marques E.F. e EJA,, conforme 
quantitativos e especificações constantes no Termo de Referência deste Edital de 
Licitação. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Conforme Lei Orçamentária nº. 616 de 15/10/2021 publicada no dia 16/10/2020. 
09 - Departamento Municipal de Educação 
001 - DEC - Divisão de Educação 
12.122.0010.2043 - Manutenção e Desenv. das Atividades do Departamento 
Municipal de Educação 
01670 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 103 – Equipamento e Material Permanente 
01680 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 104 – Equipamento e Material Permanente 
12.365.0017.2052 - Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Educa-
ção Infantil (Nice Braga e José Augusto de Andrade)   
02280 - 4.4.90.52.00.00 – 0 – 0 – 103 – Equipamento e Material Permanente 
VIGÊNCIA:  12 (doze) meses a partir da assinatura do Contrato. 
VALOR: R$ 15.025,00 (quinze mil e vinte e cinco reais). 
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2021. 
FORO: Comarca de Ribeirão do Pinhal. 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTADO DO 
PARANÁ – HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito Municipal de Pi-
nhalão, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
e tendo em vista os Pareceres da Comissão de Licitação e 
da Consultoria Jurídica: RESOLVE Homologar o resultado 
da Licitação na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico 
nº 109/2021 de 30/11/2021 a FAVOR do Proponente: 1)CAR-
LOS MARIA LUNA PASTORE - CLINICA MEDICA, CNPJ 
nº 09.912.492/0001-66, pelo valor total de R$ 23.000,00 
(Vinte e três mil reais). Gabinete do Prefeito Municipal de 
Pinhalão. Em 21 de dezembro 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 Pare-
ceres 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 110/2021 
de 30/11/2021 a FAVOR dos Proponentes: 1) GHOLDMED 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ 
Nº 34.620.735/0001-30, pelo valor total de R$ 85.582,19 
(Oitenta e cinco mil quinhentos e oitenta e dois reais e 
dezenove centavos). 2) PROATIVA HOSPITALAR EIRELI 
ME, CNPJ Nº 27.656.480/0001-08, pelo valor total de R$ 
58.009,00 (Cinquenta e oito mil e nove reais). 3) PONTAMED 
FARMACEUTICA LTDA, CNPJ Nº 02.816.696/0001-54, 
pelo valor total de R$ 45.225,00 (Quarenta e cinco mil e 
duzentos e vinte e cinco reais). 4) FERNAMED LTDA, CNPJ 
Nº 04.759.433/0001-86, pelo valor total de R$ 25.325,00 
(Vinte e cinco mil e trezentos e vinte e cinco reais). 5) NOVA 
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PINHALÃO

MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 41.365.113/0001-
78, pelo valor total de R$ 45.225,00 (Quarenta e cinco 
mil e duzentos e vinte e cinco reais). 6) CAVALLI COM. 
DE PROD. MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP, CNPJ Nº 
32.743.242/0001-61, pelo valor total de R$ 5.816,67 
(Cinco mil oitocentos e dezesseis reais e sessenta e 
sete centavos). 7) MARYMED DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME, CNPJ 
Nº 23.121.920/0001-63, pelo valor total de R$ 171,00 
(Cento e setenta e um reais). Gabinete do Prefeito 
Municipal de Pinhalão. Em 21 de dezembro de 2021. 
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR - Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2021
REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO N° 
020/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTANA DO ITARARÉ - PR
CONTRATADA: DORIVAL DE ASSIS FERREIRA 
EIRELE - ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ITARARÉ - PR, 
REFERENTE AO CONVENIO/MC Nº 887685/2019 
– PLATAFORMA + BRASIL.
 
Valor: R$ 5.541,11 (cinco mil quinhentos e quarenta 
e um reais e onze centavos).

Data da Assinatura do Contrato: 21/12/2021.
Data da Vigência do Contrato: 21/12/2022.

SANTANA DO ITARARÉ

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Tomada de Preço nº 008/2021 - Processo administrativo nº 
134/2021 - OBJETO: “A contratação de empresa para a 
realização dos serviços de pavimentação poliédrica com 
pedra irregular do “Programa de Pavimentação de 
Estradas Rurais”, pela Secretaria de Estado da Agricultura 
e Abastecimento - Termo de Convênio nº 2662/2021 – 
Protocolo nº 17.371.915-9” - O Prefeito do Município de 
Wenceslau Braz-PR, no uso de suas atribuições legais, 
comunica aos interessados no fornecimento do objeto da 
Tomada de Preço nº. 008/2021, que após a análise e 
verificação das propostas e documentação e recursos 
apresentados pelas proponentes, decidiu por dar provimento e 
adjudicar o objeto da presente licitação, conforme autos do 
processo, as seguintes proponentes: R Braga Rosendo – 
Prestadora de Serviços Ltda – CNPJ: 30.285.960/0001-06, 
pelo MENOR PREÇO GLOBAL referente aos serviços supra, 
com o valor total de R$ 1.226.208,27 (um milhão duzentos e 
vinte e seis mil duzentos e oito reais e vinte e sete centavos). 

Wenceslau Braz - PR, 21 de dezembro de 2021. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior 

Prefeito 
 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 
Tomada de Preço nº 008/2021 - Processo administrativo nº 
134/2021 - OBJETO: “A contratação de empresa para a 
realização dos serviços de pavimentação poliédrica com 
pedra irregular do “Programa de Pavimentação de 
Estradas Rurais”, pela Secretaria de Estado da Agricultura 
e Abastecimento - Termo de Convênio nº 2662/2021 – 
Protocolo nº 17.371.915-9” - O Prefeito do Município de 
Wenceslau Braz-PR, no uso de suas atribuições legais, 
comunica aos interessados no fornecimento do objeto da 
Tomada de Preço nº. 008/2021, que após a análise e 
verificação das propostas e documentação e recursos 
apresentados pelas proponentes, decidiu por dar provimento e 
adjudicar o objeto da presente licitação, conforme autos do 
processo, as seguintes proponentes: R Braga Rosendo – 
Prestadora de Serviços Ltda – CNPJ: 30.285.960/0001-06, 
pelo MENOR PREÇO GLOBAL referente aos serviços supra, 
com o valor total de R$ 1.226.208,27 (um milhão duzentos e 
vinte e seis mil duzentos e oito reais e vinte e sete centavos). 

Wenceslau Braz - PR, 21 de dezembro de 2021. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior 

Prefeito 
 

Extrato 1º Aditivo Prazo - Contrato nº 050/2020  
Processo Administrativo nº 102/2020 – Tomada de Preço nº 
06/2020 - Órgão gestor: Município de Wenceslau Braz – 
Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 76.920.800/0001-92. Objeto: 
“contratação de empresa especializada, para o fornecimento de 
material e mão de obra, para execução de calçamento com 
pedras irregulares poliédricas, incluindo serviços de placa de 
sinalização e rampa para PNE, no Bairro Bela Vista, nesta 
municipalidade, de acordo com o Contrato de Repasse nº 
889413/2019/MDR/CAIXA, com 2.600,60m² de calçamento; pela 
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbano”. 
Prazo de vigência: prorrogados pelo prazo 60 (sessenta) dias, 
com vigência de 14 de dezembro de 2021 à 12 de fevereiro de 
2022. Parecerista: Jonathan Elias de Moura (OAB/PR n° 
83.542). Empresa - TERCERIZA – PRESTADORA DE 
SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ/MF n° 21.116.767/0001-50. 

Wenceslau Braz-PR, 13 de dezembro de 2021. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior 

Prefeito 
 

 

 

Extrato - Contrato nº 0853/2021 (PMWB) 
Processo Administrativo nº 134/2021 (PMWB) - Tomada de 
Preços nº 008/2021 (PMWB) - Órgão gestor: O Município de 
Wenceslau Braz – Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 
76.920.800/0001-92. Objeto: “a contratação de empresa para 
a realização dos serviços de pavimentação poliédrica com 
pedra irregular do “Programa de Pavimentação de Estradas 
Rurais”, pela Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento - Termo de Convênio nº 2662/2021 – Protocolo 
nº 17.371.915-9”. Prazo de vigência: 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias consecutivos, ou seja 03 de janeiro de 
2022 à 02 de janeiro de 2023. R Braga Rosendo & Fonseca 
Ltda – CNPJ: 30.285.960/0001-06, pelo valor global de R$ 
1.226.208,27 (um milhão duzentos e vinte e seis mil duzentos e 
oito reais e vinte e sete centavos). 

Wenceslau Braz-PR, 21 de dezembro de 2021. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior 

Prefeito 
 
 
 
 

 

 

Extrato - Contrato nº 0853/2021 (PMWB) 
Processo Administrativo nº 134/2021 (PMWB) - Tomada de 
Preços nº 008/2021 (PMWB) - Órgão gestor: O Município de 
Wenceslau Braz – Paraná, inscrito no CNPJ/MF nº 
76.920.800/0001-92. Objeto: “a contratação de empresa para 
a realização dos serviços de pavimentação poliédrica com 
pedra irregular do “Programa de Pavimentação de Estradas 
Rurais”, pela Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento - Termo de Convênio nº 2662/2021 – Protocolo 
nº 17.371.915-9”. Prazo de vigência: 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias consecutivos, ou seja 03 de janeiro de 
2022 à 02 de janeiro de 2023. R Braga Rosendo & Fonseca 
Ltda – CNPJ: 30.285.960/0001-06, pelo valor global de R$ 
1.226.208,27 (um milhão duzentos e vinte e seis mil duzentos e 
oito reais e vinte e sete centavos). 

Wenceslau Braz-PR, 21 de dezembro de 2021. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior 

Prefeito 
 
 
 
 

 

TERMO DE HABILITAÇÃO 
Tomada de Preço nº 008/2021 - Processo administrativo nº 
134/2021 - OBJETO: “A contratação de empresa para a 
realização dos serviços de pavimentação poliédrica com 
pedra irregular do “Programa de Pavimentação de 
Estradas Rurais”, pela Secretaria de Estado da Agricultura 
e Abastecimento - Termo de Convênio nº 2662/2021 – 
Protocolo nº 17.371.915-9” - O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Wenceslau Braz-PR, 
no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados 
no fornecimento do objeto do Tomada de Preço nº 008/2021, 
que após a análise e verificação das propostas e 
documentação apresentada pelas proponentes, decidiu 
habilitar a seguinte proponente: R Braga Rosendo – 
Prestadora de Serviços Ltda – CNPJ: 30.285.960/0001-06.  

Wenceslau Braz - PR, 21 de dezembro de 2021. 
Mateus Moreton 

Presidente Substituto da Comissão Permanente de 
Licitação 

 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Tomada de Preço nº 008/2021 - Processo administrativo nº 
134/2021 - OBJETO: “A contratação de empresa para a 
realização dos serviços de pavimentação poliédrica com 
pedra irregular do “Programa de Pavimentação de Estradas 
Rurais”, pela Secretaria de Estado da Agricultura e 
Abastecimento - Termo de Convênio nº 2662/2021 – 
Protocolo nº 17.371.915-9” - Face ao contido no Parecer do 
Departamento Jurídico, o Excelentíssimo Senhor Atahyde 
Ferreira dos Santos Junior, Prefeito do Município de Wenceslau 
Braz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 
especificamente pelo contido na Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, torna público para todos os efeitos e fins legais, 
principalmente para intimação das partes, terceiras e eventuais 
interessados, que HOMOLOGA o presente procedimento 
licitatório, para o fim de adjudicar seu objeto as empresas: R 
Braga Rosendo – Prestadora de Serviços Ltda – CNPJ: 
30.285.960/0001-06, com o valor total de R$ 1.226.208,27 (um 
milhão duzentos e vinte e seis mil duzentos e oito reais e vinte e 
sete centavos). 

Wenceslau Braz - PR, 21 de dezembro de 2021. 
Atahyde Ferreira dos Santos Junior 

Prefeito 
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[URGÊNCIA E EMERGÊNCIA]

Na manhã desta 
segunda-feira (20), foi inau-
gurada a implantação do 
SAMU (Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência) 
no município de Santana 
de Itararé. Equipe já está 
pronta para realizar aten-
dimentos de toda polução 
local e região. 
A cerimônia foi coman-
dada pelo prefeito Jose De 

Jesuz Izac, o Zé Izac, e o 
prefeito de Santa Cecília 
do Pavão e Presidente do 
CISNOP, Edimar Santos 
e toda equipe de saúde e 
a nova equipe do SAMU 
que vai realizar os atendi-
mentos.  
O prefeito Zé Izac comentou 
com a Folha que a equipe 
está muito feliz com o novo 
local e que a expectativa 

é ajudar a salvar muitas 
vidas. “Nossa base está na 
saída do município, sentido 
Wenceslau Braz e agora o 
atendimento está mais prá-
tico para toda região. Está-
vamos desde de fevereiro 
na luta e agora finalmente 
está tudo pronto. A impor-
tância disso para o nosso 
município é inimaginável”, 
comentou.

O diretor da 19° Regional 
de Saúde, Marcelo Nas-
cimento e Silva, também 
comentou sobre o quanto 
essa implantação é um 
marco importante para o 
Norte Pioneiro. “O atendi-
mento da região de Santana, 
Wenceslau, São José da Boa 
Vista e os municípios pró-
ximos era feito apenas pelo 
SAMU de Siquera campos, 

agora com a implantação 
do SAMU em Santana do 
Itararé, o atendimento vai 
ser muito mais eficaz, além 
de reduzir muito o tempo de 
atendimento para descolar 
os pacientes”, disse. 
Com a inauguração oficial 
a implantação do SAMU 
já foi realizada e o atendi-
mento para a população já 
está funcionando. 

SAMU em Santana do Itararé dá início 
aos atendimentos para população

Novo ponto de atendimento irá beneficiar pacientes do município e região, além de promover mais agilidades no atendimento a acidentes
Da redação



Paraná Solidário
Um programa do Governo 
do Estado.

Elza Grape Santos
Beneficiária do Energia Solidária

ENERGIA SOLIDÁRIA COPEL
• 336 mil famílias beneficiadas
• R$ 121 milhões por ano

O Governo do Estado está levando energia elétrica para quem mais
precisa. E o Paraná Solidário ainda conta com o Água Solidária,
com abastecimento para 360 mil famílias, e com o Cartão Comida
Boa, que auxilia na renda de mais de 90 mil paranaenses.
É assim que estamos ao lado do povo do Paraná: com um
governo humano e próximo de todos.


