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Ministro das Comunicações Paulo Bernardo esteve
em Paranavaí no Encontro Regional do PT
Ruas são interditadas para procissão
de Corpus Christi em Colorado

O Partido dos Trabalhadores
do Paraná organizou mais
uma edição dos Encontros
Regionais no sábado (2). Em
Paranavaí, o PT comemorou
os 32 anos do partido e mobilizou a militância para as eleições municipais. No encontro,

Missa e procissão de Corpus
Christi realizados pelos fiéis
católicos na Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora de Colorado, no feriado universal desta
quinta-feira dia 07, reúniu mais
de 2 mil fiéis e mostrou a mobilização popular pela Fé nessa
data comemorativa, quando
estiveram fazendo parte mais
de 30 Diaconias da Paróquia.
Após a Missa (15 horas), os
fiéis seguiram em procissão
pelas ruas enfeitadas. A procissão pelas vias públicas,
atende a uma recomendação

do Código de Direito Canônico
(cânone 944) que determina ao
bispo diocesano que a providencie, onde for possível, para
testemunhar publicamente a
adoração e a veneração para
com a Santíssima Eucaristia,
principalmente na solenidade
do Corpo e Sangue de Cristo.
Para confeccionar o longo
tapete, Padre José Luiz disse
que foram muitos fiéis unidos
e na procissão a quantidade de
fiéis foi ainda maior, quando
então o Padre José expressou
sua alegria e justificou; “ que

isso se deve ao fato das pessoas
estarem buscando a Deus”.
Desenhos feitos com cal, serragem, pó de café, folhas, flores,
cartazes, fotos, etc, cobriram
as ruas em torno da Praça
Bom Bosco, estas que ficaram
interditadas à circulação de
veículos. Durante o cortejo,
o padre leva o ostensório. Lá
está a hóstia consagrada, que
representa o corpo e o sangue
de Cristo. No caminho foram
feitas pequenas paradas para
que todos os fiéis pudessem
serem abençoados.

Uniflor formaliza 1ª entrega
do “Passe Livre Federal”

Com o Passe Livre Federal o cidadão pode viajar por todo o
país. Use e defenda o seu direito. O bom funcionamento do
Passe Livre Federal depende também da sua fiscalização.
Denuncie, sempre que souber de alguma irregularidade.
Faça valer a sua conquista. E boa viagem!

Mais que um benefício criado pelo
Governo Federal, o
Passe Livre é uma
conquista da sociedade. Um avanço que
trouxe mais respeito e
dignidade para o portador de deficiência.
E Uniflor entregou
no último dia 01 deste
mês o primeiro Passe
Livre por intermédio
do CRAS (Centro de
Referência da Assistência Social) para
Luiz de Souza, por-

tador de deficiência
física. A entrega foi
feita pela Secretária
de Assistência Social,
Mariley Neves Ribeiro Zanchetti e pela
Assistente Social Anicasse Glasieli Rizzo.
O beneficio é garantido aos portadores
de deficiência física,
mental, auditiva ou
visual, comprovadamente carentes, aqueles com renda familiar
mensal per capta até
um salário mínimo.

registrou-se a participação do
Ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, do presidente do PT/PR, deputado Enio
Verri, do secretário nacional de
Comunicação do PT, deputado
André Vargas, do deputado
federal Ângelo Vanhoni, pre-

feitos e vereadores da região
da Amunpar, Amusep e outras
regionais. Na ocasião, também aconteceu o lançamento
da pré-candidatura de César
Alexandre para a prefeitura do
município. Mais detalhes em
páginas internas.

As muitas águas não podem apagar este
amor, nem os rios afogá-lo; ainda que alguém
desse todos os bens de sua casa pelo amor,
certamente o desprezariam. (Cantares 08:07)

Laços de Amor (Noemi Nonato)
Vive o Senhor, e vive a tua alma
Que eu não te deixarei
Aonde quer que fores
Contigo eu irei
Sim foi Deus que deu você pra mim
Não importa onde vamos
O importante é saber.
Que seguros por Ele estamos.
Desde o momento
Que nos abençoou
Tudo, tudo enfrentamos
É tão lindo, é tão lindo este amor
Pois unidos por Ele estamos
Vive o Senhor
Tiraste-me o coração
Com seu olhar cheio de amor e gratidão
E Jesus selou o nosso amor.
Transformando em jardim fechado
Oh, me sinto, me sinto tão feliz.
Por ter você, perto de mim.
Tens a beleza da lua
És tão simples, como a pomba.

CRISPIN; Te amo muito.... E seras meu eterno
namorado. Pois es um presente de DEUS.
Sua esposa Simone Crispin
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CMAS - Conselho Municipal deAssistência Social

Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente
nos estabelecimentos comerciais a seguir:
Atalaia
G&G Móveis
Auto Posto Flórida
Colorado
Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato
Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria
Colorado
Cruzeiro do Sul
Hotel e Restaurante Eliana
Floraí
Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados
Inajá
Paniﬁcadora e Confeitaria União
Farmácia Santa Inês
Itaguajé
Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta
Jardim Olinda
Paniﬁcadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria
Paniﬁcadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança
Ourizona
Mercearia Itaipu
Paranacity
Lanchonete do Roberto
Paniﬁcadora Primor
Paranapoema
Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro
Presidente Castelo Branco
Lanchonete Big Lanches
Santa Inês
Paniﬁcadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema
São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini
Studio Mec Foto e Vídeo
Uniﬂor
Auto Posto Garoto
Paniﬁcadora Uniﬂor
Lanchonete e Restaurante O Caseiro
Distrito de Fiorópolis
Venda do José Baixinho

PÁGINA

3

Nova Esperança, Domingo,
10 de Junho de 2012.

PARANAVAÍ

Ministro das Comunicações Paulo Bernardo participa do
encontro regional do PT em comemoração aos 32 anos do partido
O ministro das Comunicações
Paulo Bernardo esteve no
Encontro Regional do PT em
Paranavaí no sábado (2), em
comemoração aos 32 anos do
Partido. O evento foi marcado
também pelo lançamento da
pré-candidatura do petista
César Alexandre à prefeitura
da cidade. Além do ministro
das Comunicações, estiveram
presentes o presidente do
Diretório Estadual do PT,
deputado estadual Enio Verri
e candidato à prefeitura de
Maringá e os deputados
federais Ângelo Vanhoni e
André Vargas. Mais de 600
pessoas participaram do
Encontro, entre filiados,
militantes, apoiadores,
dirigentes regionais além de
prefeitos, vereadores e précandidatos do PT. Também
estiveram presentes lideranças
suprapartidárias regionais
do PDT, PSC, PTB, PCdoB,
PSB, PSL, PRB, PRTB, PTC
e PPS da região da Amusep,
Amunpar e outras regionais.
Paulo Bernardo falou sobre
os avanços do Brasil nos
últimos anos, durante os
governos do presidente Lula
e da presidenta Dilma, com
destaque para o sucesso das
políticas de distribuição de
renda do governo do PT. “O
governo do presidente Lula
foi importantíssimo para a
transformação econômica
e social do Brasil. E estas
transformações estão sendo
aprofundadas agora, com a
presidente Dilma. Estamos
construindo um País cada vez
mais justo para a maioria das
pessoas.” O ministro enfatizou
os avanços na educação,
citando o aumento do número
de universidades públicas e os
programas que democratizam
o acesso ao ensino superior.

Ele lembrou que o Governo
Federal construiu em
Paranavaí uma unidade do
IFPR (Instituto Federal do
Paraná), que oferece cursos
técnicos e de nível superior
públicos e gratuitos. Sobre
a disputa eleitoral, Bernardo
demonstrou otimismo com
o desempenho do PT na
região noroeste. Falando aos
pré-candidatos petistas, ele
destacou a importância de
oferecer para a população um
bom plano de governo. “O PT
é reconhecido pela população
como um partido que governa
bem. Mas as pessoas não
vão votar no PT ou nos
partidos aliados apenas pela
aprovação do Lula e da Dilma.
A população quer saber o que
podemos fazer localmente,

por isso temos que oferecer
um bom programa para a cada
cidade”, explicando que os
pré-candidatos devem mostrar
à população que as mudanças
ocorridas no Brasil podem ser
potencializadas regionalmente.
Ao final do discurso, o
ministro disse que está
confiante com o desempenho
da pré-candidatura de César
Alexandre em Paranavaí.
“Temos todas as condições
de fazer um excelente papel
nas eleições deste ano aqui
em Paranavaí. Estou vendo
que a militância está unida
e animada. Vamos ajudar
no que for possível a précandidatura do companheiro
Cesar Alexandre.” O deputado
federal Ângelo Vanhoni
também enfatizou as políticas

de inclusão social do governo
do PT que mudaram a vida
da população. Segundo ele,
os brasileiros agora desejam
mudanças “para fora de casa”.
“A população já pode comprar
carro, geladeira, televisão,
computador. Então agora ela
quer mudança para fora de
casa, porque dentro de casa as
coisas já melhoraram. Temos
que mostrar que o PT vai fazer
pela cidade o mesmo que fez
com a vida das pessoas.” Já
o deputado André Vargas
destacou que a pré-candidatura
de César Alexandre em
Paranavaí é uma das mais
viáveis do Paraná. “Nas nossas
cidades temos que eleger
pessoas que também queiram
trabalhar com seriedade e
honestidade pensando nas

pessoal. O PT tem ajudado
muito Paranavaí e a região
noroeste. E se o governo
do PT é bom para o Brasil
vai ser bom para Paranavaí
também”. Entre os prefeitos
petistas que participaram
do evento estavam Jurandir
Alves Contro, o Bida, de São
Carlos do Ivaí; Beto Vizzotto,
de Paraíso do Norte; Mauro
Lemos, de Amaporã; Ailton
Valotto, de Rondon e Ailton
Buso, de Cruzeiro do Sul, este
último que almoçou com o
Ministro e teve a oportunidade
de convidar o Ministro para
conhecer em sua cidade
o projeto Cidade DigitalInternet Gratuíta Para Todos.
Mais detalhe em nossa página
da internet:
www.oregionaljornal.com.br

UNIFLOR

CRUZEIRO DO SUL

SÃO JORGE DO IVAÍ

pessoas e naqueles que mais
precisam. César Alexandre
tem todo o nosso apoio”.
A pré-candidatura petista
também recebeu apoio do
presidente do PT/PR, Enio
Verri. “Paranavaí é uma cidade
estratégica no estado e o César
Alexandre é um dos nossos
quadros mais qualificados. O
partido está unido e focado
na elaboração de um plano
de governo que atenda as
demandas da cidade. Isto vai
fazer a diferença na disputa
eleitoral”. César Alexandre
agradeceu a presença dos
deputados e do ministro e
ressaltou que o partido vai
fazer um debate propositivo na
disputa eleitoral. “Temos uma
proposta que não é baseada
em revanchismo, disputa

ITAGUAJÉ

JARDIM OLINDA

MANDAGUAÇU

PARANAPOEMA

SANTO INÁCIO

NOVA ESPERANÇA
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Legislativo Municipal de
Paranapoema

Legislativo Municipal de Floraí

Súmula de Emissão de Licença Prévia

Daniel Renato de Araujo Campos torna publico que recebeu do IAP, Licença
Prévia (LP), para Avicultura de Corte, a ser implantada na Estrada Mercúrio,
Gleba Bararuba Lote Nº 331/343, Município de Santo Antônio do Caiuá - Pr.
Validade: 09/05/2013.

Súmula de Pedido de Licença de Instalação

Daniel Renato de Araujo Campos torna publico que requereu ao IAP, Licença de
Instalação (LI), para Avicultura de Corte, a ser implantada na Estrada Mercúrio,
Gleba Bararuba Lote Nº 331/343, Município de Santo Antônio do Caiuá - Pr.

Súmula de Emissão de Licença Prévia

José Gondolfo e outros tornam público que recebeu do IAP, Licença Prévia
(LP), para Avicultura de Corte. A ser implantada na Estrada Junqueira Km 04,
Sitio Santa Helena Lote Nº 332-Remanescente-1, da subdivisão do lote sob nº 332
- Remanescente. Situado na Água Ibitipoca, Lobato - Pr. Validade: 29/05/2013.

Súmula de Pedido de Licença de Instalação

José Gondolfo e outros tornam público que requereu ao IAP, Licença de Instalação
(LI), para Avicultura de Corte. A ser implantada na Estrada Junqueira Km 04, Sitio
Santa Helena Lote Nº 332 – Remanescente - 1, da subdivisão do lote sob nº 332 Remanescente. Situado na Água Ibitipoca, Município de Lobato - Pr.

Súmula de Emissão de Licença Ambiental Simplificada (LAS)

Lothar Nitsche Neto, torna público que recebeu do IAP, Licença Ambiental
Simplificada (LAS) Nº 000074, para Avicultura de Corte, A ser implantada na
Estrada Velha destino a Itaguajé Lote Nº 60–A Gleba 06, Colônia São Sebastião
do Guaraci, Sítio Quatro Irmãos, Situado no Bairro Imbiaçaba, Município de Santa
Inês - Pr. Validade: 11/05/2018.
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Prefeitura Municipal de
Jardim Olinda
REPUBLICAÇÃO

REPUBLICAÇÃO

Súmula de Licença de Operação

(Ossolider Moinho e Comércio de Farinha de Carne Ltda) torna pública que
(recebeu) do IAP, a Licença de Operação, com validade até a data de (06/06/2014)
para (fabricação de farinha de carne/osso) implantada na (Rod. BR 376,Km
132,Sn,Lotes 221 a 224-A Nova Esperança - Pr).

Nova Esperança, Domingo,
10 de Junho de 2012.
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MEIO AMBIENTE: Nossa responsabilidade
O progresso endureceu os
nossos corações, nublou nossos
olhos e artificializou os nossos
sentimentos, mas, nos amadureceu para tomar certas decisões.
Chegamos a uma situação onde
devemos separar o prático do eficaz, o certo do duvidoso. Diante
disso fazemos a clássica pergunta
onde está a nossa floresta? a mata
ciliar? Convenhamos que quanto
mais terra se possuí, supostamente mais poder está se carregando
mais responsabilidade. Quando
se desbravou nosso estado e
região não se importava com
a conservação das matas a expansão se dava no braço, cunha,
machado e traçador, homens
forjados ao sol com tempera
de aço tudo porque tinham que
preparar espaço para os patrimônios, distritos, municípios e
mega-cidades, havia incentivo ao
desflorestamento. O que foi feito,
foi feito com permissão legal e
acima de tudo tinha que dar certo
para a sobrevivência das famílias

desenvolvimento dos filhos e
netos. Diante de um passado não
muito distante, mas, saudoso, trabalhoso, enriquecedor, formador
de cidades, agora nos deparamos
com alguns problemas que foram
gerados para o progresso de
nossa região. Devemos agora
formar um mutirão maior do
que o que foi para nossa colonização e enfrentar estes atentados
contra a natureza que foram
involuntários, mas, persistem
ao longo do tempo, necessário
se faz que a sociedade como um
todo procure alternativas para
resolve-los. Temos que manter
as cidades, temos que manter
os trabalhadores em seus postos
de serviço urbano ou rural não
importa qual, seus proprietários,
produzir alimentos para o mundo, manter a balança comercial
em alta, sustentar o agronegócio
e acima de tudo cumprir e respeitar a lei. Somos responsáveis por
manter um equilíbrio ecológico
sendo cidadão e cidadã urbano

ou rural, as matas, os rios, o ar
não sabe quem os preserva, mas,
precisam de amparo e é dever
de todos é um direito coletivo o
acesso a eles e sua conservação é
nosso dever; somos diretamente
responsáveis em promover uma
educação ambiental em todos
os níveis; o que fazer com o lixo
urbano? Como gerar menos lixo?
Como reciclar mais? Como produzir alimentos de forma menos
agressiva ao ambiente e manter
níveis produtivos compatível
com o consumo humano? Como,
como, como...., como exalar
menos gases tóxicos na atmosfera? Como no meio rural mudar
usos e costumes de pioneiros?
Somente uma parceria saudável
para iniciar a recuperação do
meio ambiente ou seja educação
ambiental, não adianta agora
procurar um culpado, somos
responsáveis por uma poluição
nada inteligente e pela sua recuperação racional. Quando vemos
que a incoerência toma conta em

algumas decisões equivocadas,
quando vemos um erro e achamos que por não ter sido feito
por mim não me afeta é o grande
erro da omissão, mas, como cidadãos urbanos ou rurais todos são
responsáveis pela recuperação
do nosso ambiente e acima de
tudo do equilíbrio ecológico. Nos
campos a preservação florestal
e dos rios, nas cidades ter como
objetivo o de produzir menos
lixo, reciclar mais, reutilizar
mais não poluir com odores
fétidos, não construir em locais
inadequados, não acomodar lixo
urbano em local duvidoso, se no
mutirão para uma vida saudável,
perseguirmos os mesmos objetivos vamos começar a reverter
o placar da poluição, a mata
ciliar atua como um filtro para
proteção dos rios que servem as
cidades, por sua vez as galerias
pluviais das cidades são como
rios temporários que na época
das chuvas também contribuem
para desaguar e poluir córregos

e mananciais, mais uma vez a
tecla da educação ambiental
precisa ser acionada o quanto
antes melhor é fundamental para
mudar este quadro de poluição
em que vivemos. Só mesmo pela
conscientização é que vamos
estancar este processo poluidor,
depois de iniciado não se para
mais é a saída mais rápida e barata porque a natureza nos cobra
de varias formas; buraco na camada de ozônio; rios poluídos e
mortos; ar impuro; tsunamis....O
produtor rural planta, produz
carne, leite ovos.... e vende ao
cidadão e cidadã urbanos, nessa
relação há uma troca saudável de
favores um mantém o outro com
a venda de produtos, por sua vez
essa cooperação deve se estender
para a recuperação ambiental,
matas ciliares para mantermos a
água dos rios mais limpa e pura,
menos lixo nas galerias pluviais
e bocas de lobo evitando também
a poluição dos mananciais, é de
uma parceria saudável, educa-

Jorge Luiz Rodrigues Valêncio

Pós Graduando em Direito Ambiental
Funcionário da Emater – Paraná
Unidade de Floraí

ção ambiental que precisamos
para continuar o nosso caminho
limpo, despoluído, para que não
tenhamos no futuro que enfrentar
nenhuma intempérie severa ou
até uma hecatombe ambiental.

MOBILIZAÇÃO EM JARDIM OLINDA

Dia Nacional de combate ao abuso e a
exploração sexual contra crianças e adolescentes
Na última semana de
maio os órgãos; (Conselho
Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente,
Conselho Tutelar, Departamentos Municipais de
Assistência Social, Saúde e
Educação) de Jardim Olinda estiveram em parceria no
combate ao abuso e a exploração sexual no município
de Jardim Olinda. A atuação
se deu na Escola Municipal
Luiz Triburtino da Silva
e Colégio Estadual Padre
Montoia nos três períodos
de aula, com a participação
e colaboração das Diretoras
( Luciana Amaral e Luci-

mar Morais), Pedagogas:
(Aparecida Ribeiro e Eliana
Timóteo), professores e alunos. O trabalho executado
foi bastante dinâmico e em
equipe, cuja formação era
composta por: Luciene Morais (Presidente do Conselho Municipal), Ana Lucia
e Maria Luiza (psicólogas),
Vanessa Pereira (assistente
social) e Rosimar Almeida
(enfermeira). Cujo objetivo
era transmitir aos alunos a
importância de combater o
abuso e a exploração sexual
contra crianças e adolescentes no município de Jardim
Olinda, através da denuncia

para os órgãos competentes,
tais como: CONSELHO
TUTELAR, composto pelas conselheiras: Cristiane
Bispo, Descimira Araujo,
Carol de Souza, Lucivania
Alves e Aparecida Quintiliano. CMDCA, CRAS,
PSICOLOGAS, DISQUE
100,entre outros. A equipe
destacou que o abuso e a exploração sexual é uma violação dos direitos sexuais
das crianças e adolescentes
e que a atitude de “DENUNCIAR” pode ajudar a mudar
os índices dessa violência
e FAZER BONITO “protegendo nossas crianças e

adolescentes.” Neste evento
podemos contar com a colaboração da ex-presidente do

Ao lado da Primeira Dama
do Município Tânia, do prefeito Jairo Parron e do Presidente do Centro de Convivência da Terceira Idade
de Itaguajé Patrocinio Goes
dos Santos os idosos tiveram
um dia de lazer com direito a
churrasco e um variado prato
de comidas típicas acompanhado de bebida. Organizada
pela Diretora do Centro de
Convivência do Idoso de
Itaguajé a confraternização
dos itaguajeenses da melhor
idade foi realizada no recinto
próprio da entidade, com um
dia de muita descontração e
lazer proporcionado pelo próprio Centro de Convivência
que tem à frente a diretoria;
Patrocínio Goes dos Santos,
Presidente; Joaquim Silva, Vice-presidente e os membros:
Leonildo Manoel de Oliveira,
Altair Cordeiro dos Santos,
Clenio Soares, Valdeir dos
Santos, José Antonio da Silva,

Maura Barbosa dos Santos,
Maria da Gloria Rodrigues
Fernanfes (MARICA), Ayres
Tadeu Bertazzo, Severiano
Pereira da Silva, Edson Xavier de Souza, Milton Alves
dos Santos e Aparecida de
Menezes. Além de um farto
almoço em clima de muita
amizade, um espetacular encontro de amigos e como não
poderia faltar, os saudáveis

idosos suaram a camisa, saia
e vestido, dançando muito
forró. O evento contou com a
participação do Pároco local,
Padre Valdenir Prandi. Os integrantes da Diretoria do Centro de Convivência, entidade
que existe há mais de 15 anos
todas as 6ª feiras, promove
baile com a participação de
várias pessoas da região. Da
arrecadação, os recursos são

investidos na manutenção do
prédio e as sobras, resultam
nestes encontros, viagens, enfim, atividades em que o idoso
possa participar graciosamente, não onerando os cofres da
prefeitura. Atualmente, 300
pessoas inscritas no projeto, e
para participar, o interessado
deve comparecer ao Centro
de Convivência e fazer inscrição, sem custo.

Tomar os cuidados certos
com os recém- nascidos é
fundamental que eles tenham
seus primeiros meses de
vida saudáveis e seguirem
fortes no crescimento.
Pensando assim, no dia
último dia 29 de maio, o
Centro de Referência de
Assistência Social (CRAS)
entregou kits de natalidade
para grávidas que estão no

final da gestação, fazendo
acompanhamento pré- natal
no Hospital Municipal e que
atendem ao perfil sócioeconômico solicitado.
Todas as gestantes presentes,
tiveram momentos de
reflexão e aprendizagem,
sobre qual seu papel diante a
sociedade atual, direcionado
pela Psicopedagoga Sidinéia
Ernegas Rodrigues. A

entrega dos kits foi feita
pela Secretária Municipal
de Assistência Social,
Mariley Neves Ribeiro
Zanchetti, pela Assistente
Social, Anicasse Glasieli
Rizzo com a colaboração
da Coordenadora do CRAS,
Adriana Maria Caretta.
Nesse encontro ainda,
compartilharam de um
delicioso lanche.

CMDCA Elaine Lucia, dos
alunos: ( Weverton, Thaína,
Jaine ) e Luana de Teodoro

Sampaio que cantaram no
final da mobilização no
período noturno.

Confraternização da terceira idade de Itaguajé

CRAS de Uniflor entrega Kits natalidade
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10 de Junho de 2012.
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Nova Esperança, Domingo,
10 de Junho de 2012.

AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 052/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que fica
prorrogada a data de abertura da licitação referente ao Pregão Presencial para o
Registro de Preço, para Aquisição de peças automotivas linha leve, pesada e
contratação de serviços especializados em manutenção, conservação e
guincho para frota municipal de Colorado que se realizará, às 09 horas do dia
22 de Junho de 2012, sendo que a entrega dos envelopes deverá ocorrer das
08h30min às 09h00min, ficam inalteradas as demais clausulas do referido
Edital.
Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à
Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.
Colorado (PR), 06 de Junho de 2012.
Marcos José Consalter de Mello
Prefeito
AVISO DE RATIFICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 044/2012
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE COLORADO.
PROPONENTE: COLORADO EQUIPAMENTOS LTDA.
CNPJ: 11.791.820/0001-65
VALOR: R$ 1.990,00 (MIL NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento
licitatório em epígrafe ao proponente COLORADO EQUIPAMENTOS LTDA.
Colorado - Pr, 06 de JUNHO de 2012.

AVISO DE RATIFICAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 045/2012
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO
PARA OS ADOLESCENTES DO CREAS DO MUNICÍPIO DE COLORADO.

_____________________________________
PROPONENTE: LUIZ
ROBERTO MARQUES DE MENDONÇA 24771224870
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
CNPJ: 14.707.029/0001-12
VALOR: R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).
PREFEITO
Torna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento
licitatório em epígrafe ao proponente LUIZ ROBERTO MARQUES DE MENDONÇA
24771224870.
Colorado - Pr, 06 de JUNHO de 2012.

AVISO DE EDITAL – TOMADA DE PREÇO - Nº 005/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 14
horas do dia 29 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado,
Paraná, TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO
_____________________________________
MUNICÍPIO, conforme
descrito em Edital, sob empreitada por preço global, tipo menor
preço. A pasta técnica,MARCOS
com inteiro
teorCONSALTER
do edital e seus
JOSÉ
DE respectivos
MELLO modelos, adendos e
anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de 15 de Junho de 2012,
no horário comercial. Informações adicionais,
dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser
PREFEITO
dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br

DECRETO Nº 069/2012
Estabelece
a
abertura
de
Crédito
Suplementar no Exercício Corrente e
providências.

Adicional
dá outras

O Senhor NILSON APARECEDIO MARTINS, Prefeito do Município de Atalaia,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial ao
estabelecido na Lei Municipal nº 0947/2011 de 14 de setembro de 2011:

Colorado (PR), 06 de Junho de 2012.
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito

D E C R E TA
Artigo 1º – aberto no corrente exercício financeiro, um Crédito Adicional
Suplementar no valor de R$ 190.743,98 (cento e noventa mil setecentos e quarenta e três
reais e noventa e oito centavos), destinado a reforçar as dotações orçamentárias abaixo:
CLASSIFICAÇÃO
05
05.002
05.002.20.122.0003.2.031
3.3.90.39.00.00
06
06.001
06.001.12.361.0004.2.037
3.3.90.30.00.00
09
09.002
09.002.10.301.0007.2.073
3.3.90.39.00.00
10
10.001
10.001.15.451.0008.1.025
4.4.90.51.00.00
4.4.90.51.00.00
10.001.15.452.0008.2.110
3.3.90.30.00.00
10.003
10.003.15.452.0008.2.084
3.3.90.30.00.00

DESCRIÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
PROMOVER AÇÕES EM DEFESA DO MEIO AMBIENTE
COM RECURSOS PROPRIOS E MEDIANTE CONVENIO
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR –
RECURSOS EDUCAÇÃO/LIVRES
Material de Consumo
SECRETARIA DE SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DO CENTRO DE SAUDE –
ATENÇÃO BÁSICA
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
SECRETARIA DE TRANSPORTE, HABITAÇÃO, OBRAS
E SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS NA SEDE DO
MUNICIPIO C/ RECURSOS PROPRIOS E MEDIANTE
CONVENIO
Obras e Instalações
Obras e Instalações
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇAO EM VIAS PUBLICAS
Material de Consumo
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS
MANUTENÇÃO DA UNIDADE
Material de Consumo

FONTE

PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE VALOR
EXTRATO DE CONTRATO

VALOR

Contrato:_ nº 123/2012
3.1.747

9.288,98

0.1.103

10.000,00

Dispensa:_ nº 032/2012
Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO

0.3.000

Contratada:_ DEIVIDI LIRA MARTINS 07237313908
Objetivo:_ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE COLORADO

10.000,00

Aditivo:_ 25% (vinte e cinco por cento)
Valor:_ R$1.975,00 (Um mil novecentos e setenta e cinco reais)
0.3.504
0.3.000

8.258,00
139.197,00

0.1.000

4.000,00

0.3.000

10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _
Dotação
02.001.04.122.0002.2001
Homologado: 31/12/2012
Vigência:_
05/03/2012

Artigo 2º - Como recurso para cobertura do crédito de que trata o artigo
anterior, ficam utilizado os previstos no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, a saber:

Departamento
MANUT. DO GABINETE DO
PREFEITO

Elemento Despesa
33.90.39.05

Total
1.975,00

Colorado, 18 de Maio de 2012.

§ 1º - Consideram-se recursos, para fins deste artigo, desde que não comprometidos:
I – Os provenientes de Excesso de Arrecadação nas seguintes Fontes de Recursos:
FONTE
3.1.747

DESCRIÇÃO

___________________________________
Marcos
José Consalter
de Mello
EXTRATO
DE CONTRATO

R$
9.288,98

Recursos Vinculados Convênio Copel L- ARBORIZAÇÃO- 747

FONTE
0.3.000
0.3.504

Contrato:_ nº 235/2012
Contratante:_ PREFEITURA MUNICÍPIO DE COLORADO

R$

DESCRIÇÃO
RECURSO LIVRE – EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSO VINCULADO – FUNDO ESPECIAL – EXERCÍCIO
ANTERIOR
TOTAL

Avenida Brasil nº 1250 – Centro – Caixa Postal 01 – CEP 86690-000 – Colorado – Paraná (44) 3321-1200

79.197,00

Contratada:_ LUIZ ROBERTO
MARQUES
DE MENDONÇA 24771224870
CNPJ 76.970.326/0001-03
– http://www.colorado.pr.gov.br/

8.258,00
87.455,00

Objetivo:_ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO PARA
OS ADOLESCENTES DO CREAS DO MUNICÍPIO DE COLORADO.

III – Os resultantes de Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos
adicionais, autorizados em lei, no valor de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais)
CLASSIFICAÇÃO

06
06.001

06.001.12.361.0004.2.037
3.3.90.39.00.00
10
10.001
10.001.15.451.0008.1.024
4.4.90.51.00.00
10.001.15.452.0008.2.110
3.3.90.39.00.00

DESCRIÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR –
RECURSOS EDUCAÇÃO/LIVRES
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
SECRETARIA DE TRANSPORTE, HABITAÇÃO, OBRAS
E SERVIÇOS PUBLICOS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
RECUPERAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA AREA
URBANA C/ RECURSOS PROPRIOS E MEDIANTE
CONVENIO
Obras e Instalações
MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇAO EM VIAS PUBLICAS
Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica

PREFEITO

Dispensa:_ nº 045/2012

II – O Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior por
fonte de recursos, a saber:

FONTE

VALOR

0.1.103

10.000,00

Valor:_ R$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: _

Dotação

Elemento de
Despesa
33.90.39.99.08

Departamento

07.002.08.244.0008.2025
Manutenção das Ações Sociais
ESTADO DO PARANÁ

Ratificado:_
06/06/2012MUNICIPAL DE COLORADO
PREFEITURA
Vigência:_ 31/12/2012
0.3.000

80.000,00

0.1.000

4.000,00

Valor R$
5.500,00

CONVITE
5.500,00

Nr.: 2/2012 - CV

Colorado
- PR,Administrativo:
06 de Junho de 2012.
Processo

76.970.326/0001-03
CNPJ:
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
86690-000
- COLORADO - PR

Processo de Licitação:

C.E.P.:

129/2012
07/05/2012

Data do Processo:

1

Artigo 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogandose as disposições em contrário.

Folha: 1/1

CONVITE
ESTADO DO PARANÁ
TERMO DEMUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO
E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREFEITURA
DE COLORADO

Atalaia - PR, em 06 de junho de 2012.

Nr.: 2/2012 - CV

OCNPJ:
Prefeito, 76.970.326/0001-03
MARCOS JOSE CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições queProcesso
lhe são Administrativo:
conferidas pela legislação em
vigor, especialmente
pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
AVENIDA BRASIL, Nº 1250 ___________________________________Processo de Licitação:
129/2012
Licitações, resolve:

NILSON APARECIDO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

C.E.P.:

86690-000

- PR
- COLORADO
Marcos

José Consalter de Mello

07/05/2012

Data do Processo:

PREFEITO

Folha: 1/1

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
129/2012
a ) TERMO
ProcessoDE
Nr.: HOMOLOGAÇÃO
b ) Licitação Nr.:
2/2012-CV
Oc Prefeito,
MARCOS JOSE CONSALTER
DE MELLO,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
) Modalidade:
Convite p/ Compras
e Serviços
vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de
d ) Data
Homologação: 04/06/2012
Licitações,
resolve:

e ) Data da Adjudicação:

Sequência: 0

f ) Objeto da Licitação
01 - HOMOLOGAR
a)
b)
c)
g
d ))
e)

Contratação de empresa especializada em serviços de publicações de atos oficiais e documentos de
utilidade publica originando-se como órgão oficial do município em conformidade com a lei de
transparência
E ADJUDICAR
a presente Licitação nestes termos:

129/2012
Processo Nr.:
Licitação Nr.:
2/2012-CV
Modalidade:
Convite p/ Compras e Serviços
Fornecedores
e Itens Vencedores:
Data Homologação:
04/06/2012
Data da Adjudicação:

Qtde de Itens

Média Descto (%)

(em Reais R$)
Total dos Itens

Sequência: 0

Contratação de empresa especializada em serviços de publicações de atos oficiais e documentos de
f ) Objeto
da Licitação
- 000223
- DEL GROSSI & CIA LTDA - ME
1
71.440,00
0,0000

Lote: 1

utilidade publica originando-se como órgão oficial do município em conformidade com a lei de
transparência
Total por Fornecedor:
1
71.440,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

71.440,00
1

1

Total:

Qtde de Itens

Média Descto (%)

(em Reais R$)
Total dos Itens

Dotação(ões): 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00 (6), 2.012.3.3.90.39.00.00.00.00 (86)
Lote: 1

- 000223 - DEL GROSSI & CIA LTDA - ME

1

0,0000

71.440,00

Total por Fornecedor:

1

71.440,00

Total:

1

71.440,00

PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO PARANÁ
02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Nr.: 38/2012 - PR

Dotação(ões): 2.001.3.3.90.39.00.00.00.00 (6), 2.012.3.3.90.39.00.00.00.00 (86)
76.970.326/0001-03
CNPJ:
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
86690-000
C.E.P.:
- COLORADO - PR

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:

131/2012
07/05/2012

Data do Processo:

-------------------------------------------------------------------------MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

Folha: 1/1

AVISO DE EDITAL – CARTA CONVITE - Nº 004/2012

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que realizará, às 16 horas
do dia 22 de Junho de 2012, situada na Avenida Brasil, 1.250, em Colorado, Paraná,
CARTA CONVITE, para Aquisição de pneus para manutenção de veículos pertencentes à
frota do transporte escolar do município, conforme descrito em Edital, sob empreitada de
menor preço por lote. A pasta técnica, com inteiro teor do edital e seus respectivos
modelos, adendos e anexos poderá ser examinada no endereço acima indicado a partir de
15 de Junho de 2012, no horário comercial. Informações adicionais, dúvidas e/ou
esclarecimentos deverão ser dirigidos à Equipe de Apoio, no endereço eletrônico:
licitacao@colorado.pr.gov.br
Colorado (PR), 06 de Junho de 2012.
MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO
Prefeito

AVISO DE PRORROGAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL - Nº 051/2012
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO torna público que fica
prorrogada a data de abertura da licitação referente ao Pregão Presencial para o
Registro de Preço, para Contratação de empresa para aquisição de materiais
e manutenção de bens móveis e equipamentos para secretarias do município
de Colorado que se realizará, às 09 horas do dia 21 de Junho de 2012, sendo
que a entrega dos envelopes deverá ocorrer das 08h30min às 09h00min, ficam
inalteradas as demais clausulas do referido Edital.
Informações adicionais, dúvidas e/ou esclarecimentos deverão ser dirigidos à
Equipe de Apoio, no endereço eletrônico: licitacao@colorado.pr.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO

Nr.: 38/2012 - PR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

76.970.326/0001-03
CNPJ:
AVENIDA BRASIL, Nº 1250
Prefeito, MARCOS JOSE CONSALTER
86690-000
C.E.P.:
- COLORADO - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:
131/2012
O
DE MELLO, no uso
das atribuições
que lhe são conferidas pela
-------------------------------------------------------------------------07/05/2012
Dataado
Processo:
legislação em vigor, especialmente pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores,
vista
do parecer
conclusivo
MARCOS JOSÉ
CONSALTER
DE MELLO
exarado pela Comissão de Licitações, resolve:
Folha: 1/1

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a ) Processo Nr.:
131/2012
TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
b ) Licitação Nr.:
38/2012-PR
c ) Modalidade:
PREGÃO PRESENCIAL
Prefeito,
MARCOS JOSE
CONSALTER DE MELLO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
d )OData
Homologação:
06/06/2012
legislação em vigor, especialmente
pela Lei Nr. 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo
e ) Objeto da Licitação Contratação de empresa especializada em transporte para a secretaria municipal de saúde e interestadual
exarado pela Comissão de Licitações,
resolve:
para secretarias
do município

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a)
f)
b)
c)
d)

Processo Nr.:
131/2012
Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
Qtde de Itens
Licitação Nr.:
38/2012-PR
Modalidade:- 000075 - PEDMAR
PREGÃO
PRESENCIAL
- LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA
Lote: 1
1
Data Homologação: 06/06/2012
Total por Fornecedor:
1

(em Reais R$)
Média Descto (%)
0,0000

Total dos Itens
53.799,97

53.799,97
Contratação de empresa especializada em transporte para a secretaria municipal de saúde e interestadual
- 001282 - OZEIAS
SOARES do
TRANSPORTES
1
29.000,00
para secretarias
município
0,0000

e ) Objeto da Licitação
Lote: 2

Total por Fornecedor:

1

29.000,00

Total:

2

82.799,97

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação):
Lote: 1

(em Reais R$)
Qtde de Itens

- 000075 - PEDMAR - LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA

1

Total por Fornecedor:
Lote: 2

- 001282 - OZEIAS SOARES TRANSPORTES

Colorado (PR), 06 de Junho de 2012.
Marcos José Consalter de Mello
Prefeito

PREGÃO PRESENCIAL

ESTADO DO PARANÁ

COLORADO, 6 de Junho de 2012.

Média Descto (%)
0,0000

1
1

Total dos Itens
53.799,97
53.799,97

0,0000

29.000,00

Total por Fornecedor:

1

29.000,00

Total:

2

82.799,97

---------------------------------------------------------------------MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PÁGINA
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Nova Esperança, Domingo,
10 de Junho de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2012 – PMA
O Município de Atalaia, Estado do Paraná torna público que fará realizar, às 10:00 horas do dia 26 de
Junho do ano de 2012, na Praça José Bento dos Santos n° 02 em Atalaia, Paraná, Brasil, TOMADA DE
PREÇOS para Execução de Pavimentação Asfáltica com serviços de remoção de camada superficial,
escavação, carga e transporte de material de jazida, compactação de aterros; regularização e compactação do
subleito; base de solo cimento 4%; meio fio e sarjeta em concreto; imprimação com emulsão; tratamento
superficial triplo (TST-15); capa selante; calçada em concreto; plantio de grama no passeio; galeria de águas
pluviais com fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos de concreto e execução de caixas de
coleta, ligação e visita em alvenaria; e placas de comunicação visual do Programa, sob regime de empreitada
por preço global, tipo menor preço, da seguinte obra:
Local do
objeto
Ruas da
Sede do
Município
de Atalaia PR

OBJETO
Rua Tiradentes (entre a Rua João Honório Lima e divisa Jd.
Copacabana), Rua Leozino Nunes de Farias (entre a Rua João
Honório Lima e Rua Frederico Campiolo), Rua Mário
Rampinelli (entre a Rua João Honório Lima e Rua Frederico
Campiolo), Rua Gerolino Oliveira Chaves (entre Rua João
Honório Lima e Rua Frederico Campiolo), Rua João Honório
Lima (entre Rua Ver. Adelécio F. Dias e Rua Tiradentes) Rua
José Maria de Jesus (entre Rua ver. Adelécio F. Dias e Rua
Tiradentes) Rua Pion. José A de Abreu (entre Rua Tiradentes e
divisa loteamento) Rua Pion. Joana M. Gerolino (entre Rua
Tiradentes e divisa loteamento) e Rua das Palmeiras (entre a Rua
Tiradentes e divisa loteamento).

Quantidade Prazo de
e unidade de execução
medida
Área
Pavimentada
15.354,65m²
Galerias
1.933,39 m²
Calçadas
05 meses
4.688,26 m²
Meio
Fio
246,43 m²

A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser
examinada no endereço acima indicado a partir do dia 13 de Junho de 2012, no horário comercial e será
fornecida mediante a apresentação do recibo de pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais). No caso de
empresa com sede fora do Município de Atalaia/Pr, a Pasta Técnica poderá ser adquirida através do correio,
mediante o depósito do valor supracitado à conta n° 18.099-8, agência 0509-6 do Banco do Brasil, Nova
Esperança - Paraná – Brasil. Quando da solicitação da mesma, a empresa deverá anexar o comprovante do
depósito efetuado. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser dirigidos à
Comissão de Licitação no endereço acima mencionado – Telefone (44), fax 3254-1122 - “e-mail”
licitação@atalaia.pr.gov.br
Atalaia/PR, 06 de Junho de 2012.

Nilson Aparecido Martins
Prefeito Municipal
PREÇO GLOBAL

ELISANGELA DE OLIVEIRA PEDRONE

o MENOR

PÁGINA
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Nova Esperança, Domingo,
10 de Junho de 2012.
LEI Nº. 744/2012

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
REF: EDITAL DE CARTA CONVITE Nº 005/2012.

A Comissão de Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 0001/2012,
de 03 de Janeiro de 2012, comunica aos interessados no fornecimento e plantio de
plantas, mudas e insumos para aplicação em parques, praças e jardins desta
municipalidade, objeto do Edital de CONVITE nº 005/2012, que após a análise e
verificação da proposta ofertada, decidiu classificar as seguintes proponentes:
PROPONENTE
ADALBERTO CARLOS PISSINATI
RUTH TABORDA DE ARAÚJO ME
IVAN MARCOS MINCOF

VALOR PROPOSTO
R$ 25.923,50
R$ 27.226,00
R$ 0,00

CLASSIFICAÇÃO
1º LUGAR
2º LUGAR
Desclassificado

Ficando neste ato vencedor denominado ADALBERTO
CARLOS PISSINATI de Nova Esperança, Estado do Paraná.
Município de Atalaia/Pr., em 05 de Junho de 2012.
MARCO AURÉLIO PEREIRA
Presidente Comissão Permanente de Licitação

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 005/2012.
A Comissão de Permanente de Licitação designada pela Portaria nº 0001/2012,
de 03 de Janeiro de 2012, comunica aos interessados na Empreitada Global para Obras
de Construção de Uma Academia da Saúde, com área de 191,16 metros quadrados a ser
construída no lote de terras n. 02 da quadra 14 da área central deste Município de
Atalaia/pr, objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO nº 005/2012, que após a análise e
verificação da proposta ofertada, decidiu classificar as seguintes proponentes:
PROPONENTE

VALOR
PROPOSTO

CLASSIFICAÇÃO

ENG CONS CONSTRUÇÕES E
R$ 193.313,37
1º LUGAR
INCORPORAÇÕES LTDA
Ficando neste ato a empresa vencedora denominada ENG CONS CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA, de Foz do Iguaçú, Estado do Paraná.
Município de Atalaia/Pr., em 05 de Junho de 2012.

MARCO AURÉLIO PEREIRA
Presidente Comissão Permanente de Licitação
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O MUNICÍPIO DE ATALAIA, ESTADO DO PARANÁ, com
sede na Praça José Bento dos Santos, 02, inscrito no CNPJ/MF sob n.º
75.731.018/0001-62, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno
exercício de seu mandato e funções, Senhor NILSON APARECIDO MARTINS, ratifica
a INEXIGIBILIDADE de licitação nº. 03/2012, nos termos do Artigo 25 caput, inciso III,
respectivamente, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, conforme quadro
abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 024/2012.
PROCESSO DE COMPRA Nº 024/2012.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 03/2012
CNPJ/MF:
12.128.628/0001-56
Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO
CULTURAL E ARTÍSTICA PARA EVENTO DA FESTA DA SINHAZINHA NOS DIAS
09 E 10 DE JUNHO/2012.
Valor: R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais).
Data da Assinatura: 06 de Junho de 2012.
Foro: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná.
Contratada: JOÃO RATI PRODUÇÕES LTDA – ME

ATALAIA, ESTADO DO PARANÁ, AOS 06 de JUNHO DE 2012.
NILSON APARECIDO MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

Súmula: Da nova redação a Lei Municipal nº 257/1991 que dispõe
sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho
Municipal e a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Vereadores de Ourizona, Estado do Paraná,
APROVOU e, eu Janilson Marcos Donasan, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GRAIS
Art. 1º- Esta lei da nova redação a Lei Municipal 257/1991 que dispõe sobre a
Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal,
Fundo Municipal e Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes.
Art. 2º- Esta lei dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e as normas para sua adequada aplicação.
Art. 3º- O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no município
de Ourizona será feita através de um conjunto de ações governamentais e nãogovernamentais, assegurando-se em todas elas o tratamento com dignidade e
respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária.
§ 1º - As ações a que se refere o “caput” deste artigo serão implementadas através
de:
I-Políticas Sociais;
II-Políticas e Programas de Assistência Social, em caráter supletivo, para aquelas
que dela necessitam;
III-Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psico-social às vítimas
de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV-Serviço de identificação e localização de pais, responsáveis, crianças e
opressão;
V-Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do
adolescente.
§ 2º - O atendimento dos direitos da criança e do adolescente, para efeito de
agilização, será efetuado de forma integrada entre órgãos dos Poderes Públicos
e da Comunidade.
Art. 4º- O município deverá criar programas, projetos e serviços que aludem
os incisos I a V, ou estabelecer consórcio intermunicipal para atendimento
regionalizado, instituído e mantendo entidades governamentais de atendimento,
mediante a prévia manifestação do Conselho Municipal dos direitos da Criança
e do Adolescente.
§ 1º – Os programas e serviços serão classificados como:

SEÇÃO III
DA ESTRUTURA BÁSICA DO CONSELHO

Art. 8º- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é
formado de 08 membros titulares e de 08 suplentes, evidenciados por notória
honestidade e dedicação às causas sociais do Município, sendo composto
paritariamente de:
REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL:
01 Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
01 Representante da Secretaria Municipal da Saúde;
01 Representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura;
01 Representante Municipal do Esporte e Lazer;
01 Representante da Polícia Militar.
§1º- Os conselheiros representantes do governo municipal serão indicados pelo
prefeito.
REPRESENTAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL
§2º- A representação não governamental ocorrerá em foro próprio, coordenado
pala sociedade civil e sob a supervisão do Ministério Público, referendados na
Conferência Municipal, tendo como candidatos e/ou eleitores representantes
de organizações que atuam junto à Política da Criança e do Adolescente, tais
como entidades de atendimento direto, de estudo e pesquisa, segmentos de
classe e entidades de promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do
adolescente.
Art. 9º- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente elegerá
o Presidente, o Vice Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário entre os seus
pares de forma paritária, com representação governamental e não governamental,
havendo alternância a cada mandato.
Art. 10º- A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será
remunerada.
Art.11º- O Conselho poderá requisitar servidores públicos, vinculados aos órgãos
que o compõe, para a formação de equipe técnica e de apoio à consecução de
seus objetivos.
SEÇÃO IV
DO MANDATO DOS CONSELHEIROS
Art.12- Os membros do CMDCA terão mandato de (02) dois anos.
§ 1º- O mandato dos Conselheiros Governamentais, indicados pelos órgãos
públicos, será cumprido pelo Titular, que o perderá, automaticamente ao deixar
o cargo.

I-Orientação e apoio sócio-familiar;
II-Apoio sócio-familiar em meio aberto;
III-Colocação sócio-familiar;
IV-Prestação de serviço à comunidade;
V-Liberdade assistida;
VI-Semiliberdade;
VII-Internação,fazendo cumprir as normas previstas no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal nº 8069/1990).

§ 2º- O mandato dos Conselheiros Governamentais e Não-Governamentais e
respectivos suplentes, será de (02) dois anos, permitida uma recondução por igual
período, devendo haver alternância da presidência a cada mandato.
§ 3º- Em caso de vaga, a nomeação do suplente será para completar o prazo do
mandato do substituído.

§ 2º - Os serviços especiais visam a:

•Morte;
• Renúncia;
• Ausência injustificada por mais de 05 (cinco) reuniões consecutivas;
• Procedimento incompatível com a dignidade das funções;
• Condenação por crime comum ou de responsabilidade;
• Mudança de residência do município.

I-Prevenção e atendimento médico-psicológico, serviço social, odontológico
e fonoaudiológico às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso,
crueldade e opressão;
II-Identificação e localização de pais, crianças e adolescentes desaparecidos;
III-Proteção jurídico social.
TÍTULO II
POLÍTICA DE ATENDIMENTO
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 5º- A Política dos Direitos da Criança e do Adolescente será garantida através
das seguintes estruturas:
I-Conselho Municipal e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
II-Conselho Tutelar;
III-Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO
Art. 6º- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão
normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador da Política Municipal de
Promoção, Atendimento e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.
SEÇÃO II
DA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES
Art. 7º- Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente:
I-Formular a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fixando
prioridades para a consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos;
II-Zelar pela execução dessa política, atendida as peculiaridades da criança e do
adolescente, de sua família, de seus grupos de vizinhança, e dos bairros ou zona
urbana ou rural em que se localizem;
III-Formular as prioridades a serem incluídas no planejamento do município,
em tudo que se reflita ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos
adolescentes, bem como elementos necessários para a elaboração da proposta
orçamentária municipal;
IV-Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização das ações governamentais e
não-governamentais dirigidas à infância e à adolescência no âmbito do município,
que possam afetar suas deliberações relativas à promoção, proteção, e defesa dos
direitos da criança e do adolescente;
V-Regulamentar, organizar, coordenar, bem como adotar todas as providências que
julgar cabíveis para a eleição e a posse dos membros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar do Município;
VI-Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos mesmos, nos
termos do respectivo regulamento e declarar vago o posto por perca de mandato,
nas hipóteses previstas nesta lei;
VII-Receber, encaminhar e acompanhar junto aos órgãos competentes denúncias
de todas as formas de negligência, omissão, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão contra a criança e o adolescente, fiscalizando a apuração e
a execução;
VIII-Articular e integrar as entidades governamentais e não governamentais, com
atuação vinculada à infância e à adolescência, definido no Estatuto da Criança e
do Adolescente;
IX-Manter permanente entendimento com o Poder Jurídico, Ministério Público,
Poderes Executivo e Legislativo e Conselho Tutelar, propondo, inclusive, se
necessário, alterações na legislação em vigor e nos critérios adotados para o
atendimento à criança e ao adolescente, conforme o ECA;
X-Incentivar e promover a atualização permanente dos profissionais, governamentais
ou não, envolvidos no atendimento direto à criança a ao adolescente;
XI-Realizar visitas a entidades governamentais e não governamentais que
prestam atendimento à criança e ao adolescente, propondo as medidas que julgar
convenientes;
XII-Aprovar os registros de inscrição e alterações subseqüentes, previstas em lei,
das entidades governamentais e não governamentais de defesa e de atendimento
aos direitos da criança e do adolescente, nos termos do Regimento Interno;
XIII-Captar recursos, gerir o Fundo Municipal e formular o Plano de Aplicação e
Avaliação dos recursos aplicados;
XIV-Conceder auxílios e subvenções a entidades governamentais e não
governamentais envolvidas no atendimento e na defesa da criança e do adolescente,
devidamente inscritas no Conselho Municipal;
XV-Difundir e divulgar amplamente a política municipal destinada a criança e
ao adolescente;
XVI-Elaborar seu Regimento Interno.

§ 4º- O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente será considerado extinto antes do término, nos seguintes casos:

SEÇÃO V
DAS REUNIÕES
Art.13- O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente reunirse-á na forma e periodicidade estabelecida em Regimento Interno.
SEÇÃO VI
DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E
DO CONSELHO TUTELAR
Art.14- O Poder Público providenciará as condições materiais e os recursos
necessários ao funcionamento do conselho.
PARÁGRAFO ÚNICO- A forma de funcionamento, local, horário de trabalho
e outras especificações do Conselho Tutelar, serão estabelecidos em Regimento
Interno
CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO FUNDO
Art. 15- Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
como captador e aplicador de recursos a serem utilizados segundo as deliberações
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao qual é
vinculado.
SEÇÃO II
DA CONSTITUIÇÃO E GERÊNCIA DO FUNDO
Art.16- O Fundo se constitui de:
I-Dotações Orçamentárias;
II-Doações de entidades nacionais e internacionais, governamentais voltadas
para o atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente;
III-Doações de Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas;
IV- Legados;
V-Contribuições Voluntárias;
VI-Os produtos das aplicações dos recursos disponíveis;
VII-O produto de vendas de matérias, publicações em eventos realizados;
VIII-Recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
IX-Valores provenientes de multas decorrentes de condenações em ações civis
ou imposições de penalidades administrativas previstas na Lei Federal;
X-Outros recursos que lhe forem destinados.
§ 1º- O Fundo será gerido pelo Secretário Municipal de Assistência Social,
em conjunto com o Secretária Municipal da Fazenda, na forma definida no
Regimento Interno.
§ 2º- O Fundo será obrigado a prestar contas, mensalmente, ao Conselho
Municipal e apresentar o balanço anual a ser publicado na imprensa local.
SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA DO FUNDO
Art.17- Compete ao Fundo Municipal:
I-Registrar os recursos orçamentários próprios do Município ou a ele transferidos
em benefícios das crianças e dos adolescentes pelo Estado ou pela União;
II-Registrar os recursos captados pelo município através de convênios, ou por
doações ao Fundo;
III-Manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito no
município, nos termos das resoluções do Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente;
IV-Liberar os recursos a serem aplicados em benefícios de crianças e adolescentes,
nos termos das resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente;
V-Liberar os recursos específicos para os programas e serviços de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente, segundo as resoluções do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

(Continua na página seguinte)
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(Continuação da página anterior)
CAPÍTULO IV
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Art.18- Fica instituída a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, órgão colegiado de caráter deliberativo, composta pela comunidade
em geral e representantes das instituições, programas e projetos de atendimento
a criança e ao adolescente, organizações comunitárias, sindicais e profissionais
do município e do Poder Executivo Municipal, que se reunirá a cada dois
anos, sob a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, mediante Regimento Interno próprio.
Art.19- A Conferência Municipal será convocada pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, no período de 30(trinta) dias anteriores
à data, para a eleição do Conselho.
§ 1º- Em caso de não convocação, por parte do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, no prazo referido no “caput” deste artigo, a
iniciativa poderá ser realizada por 1/5 das instituições registradas no Conselho
Municipal, que formarão comissão partidária para organizações e coordenação
da Conferência.
§ 2º- A convocação da Conferência será amplamente divulgada nos principais
meios de comunicação do Município.
SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA
Art.20 - Compete a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente:
I-Avaliar a situação da Criança e do Adolescente no Município;
II-Fixar as Diretrizes gerais da Política Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, no biênio subseqüente ao de sua realização;
III-Referendar os representantes titulares e suplentes da sociedade civil no
Conselho Municipal;
IV-Avaliar e reformular as avaliações administrativas do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, quando provocada;
V-Aprovar o Regimento Interno;
VI-Aprovar e dar publicidade às suas resoluções, registradas em documento
final.
CAPÍTULO V
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E NATUREZA DO CONSELHO

Art. 28 - No prazo de 15(quinze) dias após o edital, o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente receberá e aprovará as inscrições dos
candidatos que concorrerão à eleição pra o Conselho Tutelar do Município.
PARÁGRAFO ÚNICO- Os membros eleitos serão proclamados e imediatamente
empossados.
Art. 29 - São atribuições do Conselho Tutelar:
I- Atender crianças e adolescentes, sempre que houver ameaça ou violação dos
direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, por ação ou omissão
da sociedade ou por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis, e em razão
de sua conduta, aplicando as medidas de proteção que forem cabíveis:
•Encaminhamentos aos pais ou responsáveis;
•Orientação , apoio e acompanhamento temporário;
•Matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial d ensino
fundamental;
•Inclusão em programa comunitário oficial de auxílio à família, à criança e ao
adolescente;
•Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar
ou ambulatorial;
•Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento
de alcoólatras e toxicômanos;
•Abrigo em entidade assistencial.
II- Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, e se for o caso, aplicar-lhes as
seguintes medidas:
•Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de promoção à família;
•Inclusão de programa de tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
•Encaminhamentos a psicólogos e psiquiatras;
•Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado;
•Advertência.
III- Promover a execução de suas decisões, podendo para tanto:
•Requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, assistência social,
previdência, trabalho e segurança;
•Representar, junto a autoridade judiciária, nos casos de descumprimento
injustificado de suas deliberações.

§ 2º - Considerar-se-á aprovado na prova de aferição de conhecimentos
específicos o candidato que obtiver média igual ou superior a 50 (cinqüenta)
pontos.
SEÇÃO VII
SUBMISSÃO À AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Art.38 – Integrará o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares uma avaliação psicológica
visando constatar aptidão dos candidatos para o trabalho de Conselheiro Tutelar.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para a avaliação psicológica do candidato, serão obedecidos
os critérios estabelecidos junto ao Conselho Federal de Psicologia.
SEÇÃO VIII
DA VOTAÇÃO E DA APURAÇÃO
Art.39 – Os Conselheiros serão eleitos pelo voto facultativo dos eleitores do Município,
em eleição regulamentada pelo CMDCA e coordenada por comissão especialmente
designada pelo mesmo conselho.
PARÁGRAFO ÚNICO – Caberá ao CMDCA composição de chapas, sua forma de
registro, forma e prazo para impugnação, registro de candidatura, processo eleitoral,
proclamação dos eleitos e posse dos Conselheiros.
Art.40– O processo eleitoral de escolha dos membros do Conselho Tutelar será
presidido pelo Juiz Eleitoral da Comarca de Mandaguaçú/Pr e fiscalizado pelo
Representante do Ministério Público.
SEÇÃO IX
DA NOMEAÇÃO E POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Art.41– Concluída a apuração dos votos, o CMDCA proclamará o resultado das
eleições, publicando o edital correspondente no Diário Oficial.
Art.42– Após a proclamação do resultado da votação, o Prefeito formalizará, através
de Decreto, a nomeação dos eleitos e publicará no Diário Oficial estabelecendo a
posse em 30(trinta) dias, a ser feita em sessão solene do CMDCA.
Art.43- O Conselho Tutelar terá 60 (sessenta) dias, após a posse acontecida na vigência
desta lei, para elaborar proposta de criação ou alteração do Regimento Interno, a qual
será submetido ao CMDCA para aprovação.

IV-Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra o direito da criança e do adolescente;
V-Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência;
VI-Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas
em Lei, para o adolescente autor ou ato infracional;
VII-Expedir notificações;
VIII-Requisitar certidões de nascimento e óbito da criança ou adolescente quando
necessário;
IX-Representar, em nome da pessoa e da família, contra programa ou programação
de rádio e televisão que desrespeitem os valores éticos e sociais, à saúde da criança
e do adolescente;
X-Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão
do pátrio poder.

Art.44- O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público
relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial,
em caso de crime comum, até o julgamento definitivo, conforme art. 135 da Lei nº
8.069/1990.
SEÇÃO X
DA PERDA DE MANDATO E DO
IMPEDIMENTO DOS CONSELHEIROS

PARÁGRAFO ÚNICO-O abrigo é medida provisória e excepcional, utilizável
como forma de transição para colocação da criança ou adolescente na família
substituta, pela autoridade judiciária, não importando privação de liberdade.

Art.46- São impedidos de servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendente,
descendente, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados e cunhadio, tio e sobrinhos,
padrasto ou madrasta e enteado.

Art. 30 - Aplica-se aos Conselhos Tutelares a regra de competência constante da
Lei Federal.
SEÇÃO IV
DA REMUNERAÇÃO

PARÁGRAFO ÚNICO- Estende-se o impedimento do Conselho, na forma deste
artigo em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério Público
com atuação na justiça da infância e da juventude em exercício na Comarca, Foro
Regional ou Distrital Local.

•Reconhecida idoneidade moral;
•Idade superior a 21 (vinte e um) anos;
•Residir no município a pelo menos 02 (dois) anos;
•Ter completado o Ensino Médio;
•Estar em gozo de seus direitos políticos;
•Conhecimento básico informática (processador de texto);
•Aprovação prévia exame de aferição de conhecimentos específicos sobre os
Direitos da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.690/1190;
•Submissão à avaliação psicológica para constatação de aptidão do candidato
para o exercício das funções de Conselheiro Tutelar.

Art. 31 - O conselheiro tutelar receberá a título de remuneração mensal o valor de
R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), reajustável pelos índices de aumento
concedidos aos servidores públicos em cargos comissionados, sendo que o subsídio
fixado não gera vínculo empregatício com a municipalidade.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

PARÁGRAFO ÚNICO - Verificada , a qualquer tempo, falsidade das informações
prestadas em relação aos requisitos deste artigo, o CMDCA indeferirá a
inscrição, impugnará a candidatura deferida ou destituirá o Conselheiro já
empossado, através de processo administrativo próprio de iniciativa do CMDCA
ou de qualquer interessado.

SEÇÃO V
DO PROCEDIMENTO

Art.21- Fica criado o Conselho Tutelar como órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos
direitos da criança e do adolescente, definidos em Lei.
Art.22- O Conselho Tutelar será composto de 05 (cinco) membros com mandato
de 3 (três) anos, permitida apenas uma recondução, entendido como mandato,
para este fim, o exercício efetivo, ininterrupto ou não de, pelo menos, 1(um)
ano e ½ (meio).
Art.23 - Para cada conselheiro, haverá um suplente.
Art.24 - Compete ao Conselho Tutelar zelar pelo atendimento dos direitos de
criança e adolescente, cumprindo as atribuições previstas no Estatuto da Criança
e do Adolescente.
Art.25 - São requisitos para candidatar-se a exercer as funções de membro do
Conselho Tutelar:

Art. 26 - Os Conselheiros serão eleitos pelo voto popular de pessoas com idade
superior a 16 (dezesseis) anos, eleitores no Município de Ourizona.
§1º- Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
a inscrição dos candidatos, sua forma de registro, forma e prazo para
impugnação de registro das candidaturas, a fiscalização em conjunto com do
exame de aferição, processo de escolha, proclamação dos eleitos e posse dos
Conselheiros.
§2º- A elaboração e aplicação do exame de aferição será realizado por uma
comissão elaboradora, composta por 03 (três) representantes da administração
pública, coordenada pelo Chefe do Departamento Jurídico do Município.
§3º- A aplicação do exame de aferição será anterior ao processo de escolha, sendo
que somente aqueles que atingirem média igual ou superior a 50 (cinqüenta)
pontos, poderão participar do pleito.
Art. 27 - O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será presidida
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado
por membro do Ministério Público.

Art. 32 – Na qualidade de membros eleitos por mandato, o Conselheiro Tutelar
não fará parte do quadro de funcionários da Administração Pública.
Art. 33 - Os recursos necessários à manutenção dos subsídios dos membros do
conselho tutelar deverão constar na Lei Orçamentária Municipal.

Art. 34 - Os Conselheiros Tutelares cumprirão carga horária a ser definida em seu
regimento interno, que deverá ser submetido a aprovação por maioria simples do
CMDCA de Ourizona.
Art.35 – A escala de plantões deverá ser encaminhada ao CMDCA, às instituições
de atendimento a criança e ao adolescente, ao Juiz de Direito e a Promotoria de
Justiça com competência e atribuição, respectivamente, para a área da Infância
e da Adolescência.
Art.36 - O Conselho Tutelar atuará necessariamente de forma colegiada para
referendar as medidas aplicadas às crianças, adolescentes e aos seus pais ou
responsáveis, proferindo decisões por maioria de seus membros.
SEÇÃO VI
DA PROVA DE AFERIÇÃO
Art.37 – Integrará o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares uma prova
de aferição de conhecimentos específicos sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal nº 8.069/1990), sob a fiscalização do Ministério Público
e CMDCA.
§ 1º - A referida prova de aferição de conhecimentos será regulamentada por
Resolução do CMDCA.

Pare & Pense
SUCESSO

Rev. Vagner Queiroz
Pastor da Igreja Presbiteriana
de Colorado
ipbc.colorado@gmail.com

“... esse será bem aventurado no que realizar.”

Epístola do Apóstolo Tiago 1: 25b

Segundo o dicionário eletrônico
Houaiss da língua portuguesa
1.0, sucesso é: “conseguir bom
resultado, ter êxito, ser vitorioso.” Todos nós almejamos alcançar essa premissa. A variante
entre as pessoas para alcançá-la
é a velocidade empreendida e a
forma empregada nessa busca.
Sujeito a esse viés, encontramos
o “mercado” buscando o sucesso
a todo custo. Nessa esfera, sucesso é condição sine qua non para
a sobrevivência e envolve uma
disputa altamente competitiva.
Especialistas que interagem
às constantes mudanças nesse
palco globalizado, ensinam os
novos caminhos para o sucesso.
A revista Exame, na Ed. 716 de
junho/2000, pp. 148 e 149 diz:
“A saída para criar um novo
valor econômico, e contornar a

armadilha da comoditização, seria
seguir o caminho de Las Vegas, a
Meca americana dos cassinos e da
diversão: proporcionar sensações
cativantes e instigantes, devidamente planejadas". Na corrida pela
superação e pelo sucesso, salta aos
olhos a observância e prática de
regras rígidas, no caso do mercado,
são elas, as constantes atualizações
para que atendam às demandas
do mercado. No tocante o desenvolvimento da vida espiritual e,
consequentemente das relações
sociais (família, igreja, trabalho,
etc.), áreas mais complexas que o
mercado; o apóstolo Tiago apresenta uma regra indispensável para
a obtenção do sucesso e alguns passos que devem ser, diligentemente,
seguidas: “observar atentamente
a lei perfeita, nela perseverar, não
sendo ouvinte negligente, mas

operoso praticante.” Tiago 1: 25a.
Nesse trecho do texto de Tiago,
considerado um autor bastante
prático, chama a atenção o destaque que ele faz a dois ensinos
da lei do Senhor: refrear a língua
e assistir aos necessitados nas
suas tribulações, o que significa
enxergar alguém para além de
si mesmo (desensimesmar-se).
Na sequência dessas colocações,
o autor considera dois tipos de
comportamento, os praticantes
dessas verdades, aos quais garante, serão bem sucedidos. E, o
caso contrário, os não praticantes,
sobre os quais, afirma veementemente, vivem uma religião vã.
Mediante essa palavra, cabe a
cada um refletir: Observando o
resultado das minhas relações interpessoais, qual comportamento
eu tenho escolhido?

Art.45- Perderá o mandato o Conselheiro Tutelar que for condenado por sentença
irrecorrível, pela prática de crime ou contravenção.
PARÁGRAFO ÚNICO- Verificada a hipótese prevista neste artigo, o Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, declarará vago o posto de
Conselheiro Tutelar dando posse imediata aos suplentes.

Art.47- As entidades não governamentais, deverão reunir-se em fórun próprio para
escolher seus representantes efetivos e suplentes para comporem o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 48- Os membros dos órgãos e organizações a que se refere o Artigo 7º tomarão
posse no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 49- Após 60 (Sessenta) dias de instalação, os Conselheiros deverão elaborar o
Regimento Interno e elegerem, entre seus pares, o Presidente e o Vice Presidente e
demais funções que se fizerem necessários, bem como os suplentes.
Art. 50- Enquanto não instalado o Conselho Tutelar, as atribuições a ele conferidas
serão exercidas pela autoridade Judiciária.
Art. 51- Poderá o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para as
despesas iniciais decorrentes do cumprimento desta Lei.
Art. 52- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para as despesas
iniciais decorrentes do cumprimento desta Lei.
Art. 53- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA,
ESTADO DO PARANÁ, 06 DE JUNHO DE 2012.

