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Mesmo em meio à pandemia a posse de Vereadores,
Prefeitos e Vice-Prefeitos ocorreu em formato presencial

Colorado,
Prefeito Marcos Mello
Floraí,
Prefeita Edna Contin

Atalaia,
Prefeito Duda

P

rimeiro, foram empossados os vereadores.
Depois, foi eleita a
Mesa Diretora do Legislativo Municipal que ao ﬁnal
da Cerimônia deu Posse ao
Prefeito (a) e Vice Prefeito
(a) esta a ordem seqüencial
realizada nos municípios
brasileiros neste dia primeiro de Janeiro de 2021.
Diante do crescimento
no número de novos casos
da Covid 19,na região, as
cerimônias de Posse dos
Vereadores, Prefeitos e Vice
Prefeitos foi diferente este
ano. Nesta 6ª feira (1º), eles

assumiram o cargo, em um
evento que ocorreu num
modelo diferente do que
tradicionalmente acontecia;
as cerimônias de posse são
grandes eventos, nos quais
os eleitos, inclusive contavam com a presença de
familiares e o público que
normalmente vem prestigiar
este ato democrático, mas
este ano, todavia, foi diferente e em muitos municípios
sob auxilio da internet com
transmissão ao vivo.
No plenário, o parlamentar mais idoso dentre seus
pares preside a sessão, em

Santo Inácio,
Prefeita Drª Geny

São Jorge do Ivaí,
Prefeito Guina
Santa Inês,
Prefeito Bruno Luvisotto

Presidente, 1º e 2º secretários que irão secretariar os

trabalhos no plenário num
mandato de um ano, em
alguns municípios conforme
rege o Estatuto da casa o
mandato é de dois anos.
Após o juramento dos Vereadores, a nova mesa convoca
o Prefeito e Vice-Prefeito
para proceder juramentos.
Nestes eventos a fala é livre
a todos os empossados, com
determinação da Secretaria
da Saúde, Estadual e ﬁsca-

lizada pelo setor de saúde
municipal, o tempo para
cada orador não poderia
ultrapassar a cinco minutos,
devido a aglomeração em
ambiente fechado e no que
em todos os municípios foi
respeitado. Esta edição traz
uma sinopse do que ocorreu
em Paranapoema, Santo
Inácio, Santa Inês, São Jorge do Ivai, Atalaia, Floraí e
Colorado.

2020) quando Nelson Rodrigues
Gomes presidiu a Câmara, foi
possível fazer uma economia de R$
172.555,35. Um valor expressivo
e por unanimidade, favorável a
aquisição de um veículo tipo Van
para transporte de alunos especiais da APAE.
Num encontro descontraído,
os 9 vereadores assinaram o
Ofício 036/2020, solicitando à
prefeitura que faça a aplicação do
valor economizado para este ﬁm
“Eu como presidente desta casa de
leis, representando meus colegas
vereadores, agradeço pela parceria
e comprometimento que tivemos

em nossa gestão, esse valor trará
benefícios e conforto a nossa comunidade, agradeço também aos
servidores desta Câmara que sempre nos dão o suporte necessário
para desempenhar nosso papel”
ﬁnaliza o Presidente Nelson.
O recurso economizado já está
na conta da prefeitura, e a Prefeita
Lucimar, reeleita em 2020 deve
em breve juntamente com o departamento de compras e licitação
viabilizar a aquisição deste veículo
indicado em ofício.
Teor integral do Ofício:
“O Presidente do legislativo
municipal de JARDIM OLINDA,

Nelson Rodrigues Gomes (gestão
2019-2020) e os demais vereadores, vem através deste informar
a devolução aos cofres públicos, a
quantia de R$ 172.555,35 (Cento
e setenta e dois mil, quinhentos e
cinquenta e cinco reais e trinta e
cinco centavos). A iniciativa aprovada por unanimidade com 9 votos
favoráveis e nenhum contrário, tem
por objetivo a aquisição de um
veículo tipo Van para o transporte
de alunos da APAE”. Mais uma vez
a Câmara Municipal demonstrou a
sua responsabilidade com o dinheiro público e sua preocupação com
a população deste município.

Paranapoema,
Prefeito Sidnei Frazatto

seguida acontecia a eleição para Presidente, Vice

Mais de R$ 172 mil são devolvidos à
Prefeitura de Jardim Olinda

P

ouco antes do ano de 2020
terminar, vereadores de
Jardim Olinda assinaram
ofício com boas notícias para a
comunidade. Na gestão (2019-
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
O Sr. SIDNEY PEREIRA DE SOUZA, CPF: 299.580.24934 torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da
Licença de Operação para Avicultura de corte instalada
FAZENDA BOA VISTA LOTE Nº 76/77 E PARTE DO 78,
município de Jardim Olinda, estado do Paraná.

REPUBLICAÇÃO

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA
A IND. COM. DE PUXADORES SÃO JUDAS TADEU
LTDA inscrito sob CNPJ nº 10.598.236/0001-25 torna público
que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar
Animal do município de Maringá-PR, a Licença Ambiental
Uniﬁcada nº88/2020, com validade até 09/12/2022 para atividade de fabricação de esquadrias de metal na Avenida Brasil
6276, localizada no município de Maringá-Pr.
REPUBLICAÇÃO
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Guina e Marinho são empossados
Prefeito e Vice em São Jorge do Ivaí

Um bom público formou-se em frente o Edifício dos Dois Poderes, para dividir alegria junto com Guina,
Marinho e os nove vereadores que estarão administrando o município pelos próximos 4 anos

Empossados no feriado do dia 1º de Janeiro de 2021 para que possam cumprir a missão

A

posse dos Vereadores
e do Prefeito e Vice de
São Jorge do Ivaí, teve
faixa cobrando recursos desviados da prefeitura. Apesar
disso, a cerimônia, realizada na Câmara Municipal, foi
tranqüila e muitos populares
estiveram na frente do Edifício Dr. Raul Martins que abriga os dois Poderes Executivo
e Legislativo, empunhando
balões brancos simbolizando paz, que foram soltos,
com a presença do Prefeito
Guina e seu Vice Marinho,
que também empunharam
balões personalizados com
seus nomes.
Ambos que até então
eram vereadores, se uniram
para esta conquista muito
desejada, Guina tem 5 mandatos de vereador alternados
e Marinho vinha atuando no
seu 4º mandato consecutivo.
Foi um momento emocionante simbolizando sim a paz
e a restauração da saúde de
sua mãe que deixou a cidade
em silêncio durante sua estada na UTI, mas que conseguiu
assistir a posse do filho Guina,
tornando-se prefeito de São
Jorge do Ivaí. O vereador mais
idoso Antonio Casagrande
abriu os trabalhos da eleição
da nova mesa diretora, com o
Vereador David Renan sendo
eleito o novo Presidente do
Legislativo. A posse do prefeito
Agnaldo Carvalho Guimarães,
o Guina e do vice Marinho
Anderson Sartori, acontece

num momento em que se
rompe o ciclo de um grupo político à frente daquele
Executivo, composto pelas
famílias Bovo, Zago e Muzulon. A nova mesa executiva da
camara ficou assim constituída; Presidente David Renan
Costa Miranda dos Santos;
Vice-Presidente Romualdo

de Jesus Benatti; 1º Secretário
Edilson Pavoni e 2º Secretário
Baltazar Bravo Coco.
Guina tem 50 anos, é casado, tem superior completo
e declarou ao TSE a ocupação
de empresário, o vice, Marinho que tem 41 anos também
empresário, os dois fazem
parte da coligação Renovação

e Transparência, formada pelos partidos PSD e PL.
Após a eleição da mesa
diretora, o prefeito eleito Agnaldo Carvalho Guimarães e o
vice-prefeito Marinho Anderson Sartori, são convidados a
fazer parte da mesa, para serem empossados, que em pé
prestaram o compromisso de

posse. O presidente do legislativo eleito, Davi Renan Costa
Miranda dos Santos, conduzindo os trabalhos concede a
palavra aos presentes:
O Ex-prefeito André Luiz
Bovo que veio para a transmissão do cargo, teve oportunidade de em rápidas palavras
dizer da satisfação por seu

tempo de prefeito, desejando
aos novos eleitos que tenham
uma gestão de muita sabedoria e cuidado com o município “Quero parabenizar o
prefeito Agnaldo e seu vice
Marinho, também os vereadores eleitos, sucesso na missão de vocês, façam o melhor
por nosso povo” finaliza.

O Prefeito Guina destacou:
“Quero cumprimentar o presidente da câmara, o ex-prefeito André, vereadores em nome dos quais eu saúdo as demais autoridades
presentes e a todos que acompanham pelas redes sociais. Agradeço
a Deus por sua infinita generosidade, transformando as nossas duvidas em ações, nossas fraquezas em confiança. Aos partidos que nos
apoiaram, foram muito importantes em nossa caminhada, agradeço
ao povo, os votos que nos elegeram, à minha família, ao meu pai, pioneiro e dedico essa vitória à minha mãe, dona Nadir, que luta com dificuldades para sobreviver e me ver prefeito de São Jorge do Ivaí. Meus
pais aplainaram meu caminho, para me tornar o que sou hoje, também
a minha esposa Ivana, porque sem ela eu não teria chegado até aqui. As
minhas filhas também, pelo apoio e carinho. Gratidão a muitos amigos
que me ajudaram e aos cidadãos anônimos que rezaram e sofreram
junto conosco nas adversidades da campanha e a cada um que lutou
pela mudança de São Jorge do Ivaí.
Ao meu vice agradeço também, pelo companheirismo. Hoje é um
dia especial, em que carrego tanto sentimento e as palavras não são
suficientes para expressar o que sinto agora. Reafirmo o compromisso de buscar alternativas, que viabilizem o aproveitamento de todas
as riquezas naturais, como a instalação de novas empresas, para gerar
mais emprego para a nossa população, renovo o meu objetivo de fazer
a transformação, que São Jorge do Ivaí necessita.
Colocar o setor da educação no caminho de novas conquistas. Assumo o compromisso de melhorar a qualidade da saúde, um sistema
que salve vidas e que respeite a dor dos nossos conterrâneos. Temos
muito para fazer, com o empenho dos servidores públicos, construiremos uma cidade cada vez melhor.
Conclamo essa nobre casa de leis a se engajar num projeto para fazermos São Jorge do Ivaí uma cidade cada vez melhor e que recupere o
orgulho de ser referência. Vamos trabalhar junto com a câmara, com o
entendimento sendo a base. Eu tenho um sonho e tenho certeza que todos temos, e quero transformar em realidade. Com o povo celebro uma
aliança, em nome da ética, da honestidade, da dignidade e do desenvolvimento. Desejo um feliz 2021 à todas as famílias de São Jorge do Ivaí”.

Em São Jorge do Ivai a solenidade que marcou a posse de Guina e Marinho apesar da grande presença
popular, mesmo assim neste momento de pandemia houve os cuidados necessários

E como encerramento das atividades,
o jovem Presidente do Legislativo David Renan registrou:
“Primeiramente agradeço a Deus, por representar
a nossa população por mais quatro anos e também
agradecer aos novos vereadores e à população de São
Jorge do Ivaí pode contar com a minha imparcialidade nos trabalhos desta câmara, dirigindo por todo o
período dos trabalhos aqui. Gostaria também de dizer ao prefeito Agnado e o vice Marinho, os meus parabéns, que vocês podem contar comigo e que aqui
ninguém terá privilégio e todos serão tratados como
iguais e vocês sabem o quanto sou solicito.
Mesmo sendo adversários nas eleições quero
ressaltar que não somos inimigos, porque, esta passou e agora que tenhamos união, sabedoria e discernimento para trabalhar pelo nosso povo e dizer

Release: Gigantes: Usina de Itaipu e de Três Gargantas,
na China, acumulam dois recordes históricos

MEDIDA PROVISóRIA BUSCA GARANTIR A CONTINUIDADE DAS
AçõES EMERGENCIAIS EM BENEFíCIO DA CULTURA BRASILEIRA

Fotos: Alexandre Marchetti/Itaipu Binacional.

A

centenas de vezes à fronteira do Brasil com o Paraguai,
para acompanhar as obras,
a operação e a contrapartida
ambiental e social que Itaipu
prestava para a comunidade
na sua área de influência.
Ao final de 2020, Itaipu
chega ao recorde de produção
acumulada com 2,77 bilhões
de MWh, em 36 anos e sete
meses de operação. Nenhuma outra usina gerou tanto
em tão pouco tempo. É uma
referência mundial. Já Três
Gargantas, em 2020, gerou a

incrível marca de aproximados 111,8 milhões de MWh.
Dessa forma, a partir de
agora, as megausina de Itaipu
Binacional e de Três Gargantas
que frequentemente trocam
experiências de boas práticas
e eficiência, detém os dois
maiores números mundiais:
Itaipu na liderança mundial
da produção acumulada com
os atuais 2,77 bilhões MWh e
Três Gargantas com o recorde
mundial de produção anual de
energia estabelecido em 2020,
com 111,8 milhões de MWh.

que jamais irei obstruir qualquer coisa que seja benéfica para a população, podem contar com o meu
voto se for necessário.
“Existe uma história que há mais de dois mil
anos atrás, uma cidade havia um povo independente e um certo dia, um mensageiro de outro país chegou aquela cidade e disse para o povo se submeter
que teriam riqueza e glória, mas a resposta foi não.
Nós, nobres vereadores, não podemos nos submeter a um grupo político e a ninguém, devemos nos
submeter única e exclusivamente ao povo e a justiça porque foram eles quem nos colocaram aqui e
são a eles que devemos servir. Que Deus abençoe a
todos” finaliza o presidente David Renan.

Recursos da Lei Aldir Blanc poderão ser usados em 2021

CHINESA PASSA A DETER O RECORDE ANUAL DE GERAçãO, ENQUANTO A
BINACIONAL É A QUE MAIS GEROU ELETRICIDADE NA HISTóRIA

partir desta sexta-feira,
1º de janeiro, a usina de
Itaipu, do Brasil e do Paraguai, e de Três Gargantas, na
China, estão na liderança mundial de duas marcas: recorde
de energia acumulada e de
eletricidade produzida num só
ano, respectivamente.
Enquanto a brasileiro-paraguaia tem 20 unidades geradoras de 700 megawatts cada,
totalizando 14 mil MW de equipamentos instalados, a chinesa
tem 32 unidades geradoras e
capacidade instalada de 22,5 mil
MW. Itaipu foi projetada para
gerar em média 75 milhões de
MWh ano. Já a chinesa tem um
plano médio de geração de 88
milhões de MWh.
A Itaipu, que começou a
gerar de forma tímida, com
poucas unidades no início,
em maio de 1984, uma década depois produzia acima de
90 milhões de MWh. Em 2016,
depois de sucessivos recordes
mundiais, chegou à inacreditável marca de 103,1 milhões
de MWh. Por anos, a binacional serviu como referência
para os chineses, que vieram

03

O

presidente da República, Jair Bolsonaro,
prorrogou o prazo
para utilização dos recursos da lei Aldir Blanc. Com
isso, secretários de cultura
de cada cidade e estado terão até o próximo ano para
empregar os mais de R$ 2
bilhões ainda não utilizados
em socorro ao setor cultural
para minimizar os impactos
provocados pela pandemia
de Covid-19. Atualmente, a
Lei Aldir Blanc exigia que
as ações e projetos apoiados com tais recursos fossem executados até 2020.
A Medida Provisória 1.019,
que autoriza a extensão do
prazo, foi publicada nesta
quarta-feira (30.12) no Diário Oficial da União (outras
informações AQUI).
Para serem utilizados
no próximo ano pelos secretários de cultura locais,
os recursos precisam ser
empenhados neste ano, ou
seja, comprometidos em
orçamento ainda no exercício de 2020. E, desta forma,
poderão ser executados e
pagos em 2021. Assim, a MP
não representa aumento de
gastos públicos.
Ao todo, o Ministério do
Turismo, por meio da Secretaria Especial da Cultura, repassou R$ 3 bilhões a estados e municípios. Contudo,
cerca de 65% destes recursos ainda não foram utilizados pelos gestores locais
em apoio à cultura brasileira, uma das mais afetados
pela pandemia de Covid-19.
“Nós entendemos a importância destes recursos
para o setor cultural, principalmente, para trabalhadores e espaços artísticos
que tiveram suas atividades
interrompidas pela pandemia. Por isso, articulamos
junto a área econômica do

governo esta prorrogação
para que o recurso possa
chegar, de fato, a todos que
dele precisam”, destacou o
ministro do Turismo, Gilson
Machado Neto.
Dos R$ 3 bilhões distribuídos, R$ 1,3 bilhão foi destinado
aos municípios, que tiveram
outros R$ 118 milhões revertidos aos estados onde se encontram, uma vez que não
solicitaram ou não finalizaram o cadastro para receber
estes recursos. O restante foi
repassado para uso das secretarias estaduais de cultura ou
órgãos correspondentes.
Com a lei Aldir Blanc,
mais de 4 mil municípios
brasileiros receberam pela
primeira vez, em uma década, recursos federais para
políticas públicas na área da
cultura. “Antes da Aldir Blanc
os recursos não chegavam
a maioria das nossas prefeituras. O que temos feito é
democratizar o acesso de recursos públicos federais para
o setor, alcançando todos os
estados do país”, ressaltou o
secretário especial de Cultura, Mário Frias.
LEI ALDIR BLANC – Os
recursos da Aldir Blanc garantem uma renda emergen-

cial a profissionais do setor,
como artistas, contadores de
histórias e professores de escolas de arte e capoeira, paga
por meio dos governos estaduais e DF em três parcelas
mensais de R$ 600.
Também podem ser utilizados por estados e municípios para pagamento de
auxílio mensal para manutenção de espaços artísticos
como circos, escolas de música, arte e danças, museus
e bibliotecas comunitárias.
Este subsídio tem valor mínimo de R$ 3 mil e máximo de
R$ 10 mil.
E, também, podem ser
utilizados por estados e municípios para fomento às atividades culturais por meio
da realização de editais, chamadas públicas ou prêmios
que resultarão em aquisição
de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, espaços,
iniciativas, cursos, produções,
desenvolvimento de atividades de economia criativa e de
economia solidária, além de
produções audiovisuais, manifestações culturais e realização de atividades artísticas
e culturais que possam ser
transmitidas pela internet.
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DECRETO MUNICIPAL nº 004/2021
DISPÓE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O
CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR
JURÍDICO

DO

MUNICÍPIO

DE

PARANAPOEMA-PR.

SIDNEI FRAZATTO, Prefeito Municipal de Paranapoema, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, E, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Paranapoema,
Estado do Paraná,
DECRETA:
Art. 1º Nomear a Sra. MARIA ISADORA MEREDA DOS SANTOS, brasileira, solteira,
advogada, portadora da carteira de identidade nº 10.576.374-3/ SESP-PR e do CPF nº
066.872.639-35, para exercer o cargo em comissão de ASSESSOR JURÍDICO do Município de
Paranapoema Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ,
EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
SIDNEI FRAZATTO
Prefeito Municipal
DECRETO MUNICIPAL nº 001/2021
EXONERA SERVIDORES INVESTIDOS EM
CARGOS

DE

COMISSÃO

E

PROVIMENTOS
DÁ

PROVIDÊNCIAS

EM
DO

MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA-PR.

DECRETO MUNICIPAL nº 005/2021.

SIDNEI FRAZATTO, Prefeito Municipal de Paranapoema, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, E, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Paranapoema, Estado do Paraná,

DISPÓE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O

DECRETA:

CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE

Art. 1º Ficam EXONERADOS os servidores nomeados em cargos de provimentos em comissionados,

LICITAÇÃO, COMPRAS, CONTRATOS E

adiante relacionados:
N° DE ORDEM

NOME

CARGO

NUMERO

CONVÊNIOS

DATA ENTRADA

01

FRANCIANY

DONATO

FRAZATTO

SECRETARIA

DE

EDUCAÇÃO, CULTURA,

DECRETO

FRANCISCO ALVES SAMPAIO

DIRETOR DO DEPART.

DECRETO

DE

E

N° 08/2020

CHEFE DE DIVISÃO DE

DECRETO

LIMPEZA PÚBLICA

N° 08/2020

DIRETOR DE ESPORTES

DECRETO

TRANSPORTES

GEAN CARLOS DE SOUZA

04

JAIME DOS SANTOS COSTA

DE

SIDNEI FRAZATTO, Prefeito Municipal de Paranapoema, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, E, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Paranapoema,

01 DE MARÇO DE 2020

Estado do Paraná,

VIAÇÃO
03

MUNICÍPIO

13 DE FEVEREIRO DE 2017

N° 016/2017

ESPORTE E LAZER
02

DO

PARANAPOEMA-PR.

DECRETO

DECRETA:

01 DE MARÇO DE 2020

Art. 1º Nomear o Sr. MARCOS FERNANDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de
contabilidade, portador da carteira de identidade nº 8.751.941-4/ SESP-PR e do CPF nº

01 DE MARÇO DE 2020

036.397.619-10, para exercer o cargo em comissão de DIRETOR DE LICITAÇÃO, COMPRAS,

N° 08/2020

CONTRATOS E CONVÊNIOS do Município de Paranapoema Estado do Paraná.
05

JOÃO DOS SANTOS COSTA

SECRETARIO

DA

ADMINISTRAÇÃO

DECRETO

18 DE JANEIRO DE 2013

N° 031/2013

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
06

KELLY

07

CRISTINA

FREITAS

SECRETARIA

DE

DECRETO

PEREIRA

SAUDE

LUIZ ALVES DOS SANTOS

CHEFE DE DIVISÃO DE

DECRETO

TESOURARIA

N° 08/2020

20 DE JANEIRO DE 2017

contrário.

01 DE MARÇO DE 2020

Dê-se ciência,

N° 010/2017

E

Publique-se,

FINANÇAS
08

LUIZ

CLAUDIO

UBIDA

DE

ASSESSOR JURÍDICO

DECRETO

SOUZA

09

MARCOS

12 DE JULHO DE 2013

Cumpra-se.

01 DE MARÇO DE 2020

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ,

N° 124/2013

FERNANDES

DA

SILVA

DIRETOR

DE

LICITAÇAO, COMPRAS,
CONTRATOS

DECRETO
N° 008/2020

EM 02 DE JANEIRO DE 2021.

E

COMPRAS
10

11

MARIA APARECIDA OLIVEIRA

SECRETARIA

DA SILVA

SERVIÇOS SOCIAIS

TIAGO JOSÉ SOARES

SECRETÁRIO

DE

DECRETO

SIDNEI FRAZATTO

18 DE JANEIRO DE 2013

Prefeito Municipal

N° 030/2020

DE

INDUSTRIA,

DECRETO

01 DE MARÇO DE 2020

N° 008/2020

COMERCIO,
AGRICULTURA,
PECUARIA,
ABASTECIMENTO

E

MEIO AMBIENTE

DECRETO MUNICIPAL nº 006/2021
12

VILMA VIEIRA ANTUNES DOS

DIRETOR DE CULTURA,

DECRETO

SANTOS

ESPORTE E LAZER

N° 008/2020

01 DE MARÇO DE 2020

DISPÓE SOBRE NOMEAÇÃO PARA O
CARGO EM COMISSÃO DE DIREITOR
MUNICIPAL

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DE

ADMINISTRAÇÃO

E

PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA
EM

Dê-se ciência,

SAÚDE

DO

MUNICÍPIO

DE

PARANAPOEMA-PR.

Publique-se,
Cumpra-se.

SIDNEI FRAZATTO, Prefeito Municipal de Paranapoema, no uso de suas atribuições constitucionais e
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, EM 02 DE

legais, E, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Paranapoema, Estado do Paraná,

JANEIRO DE 2021.
SIDNEI FRAZATTO

DECRETA:

Prefeito Municipal

Art. 1º Nomear a Sr. FRANCISCO ALVES SAMPAIO, brasileiro, casado, empreendedor, portador da
carteira de identidade nº 4.417.102-3 – SESP/PR e do CPF nº 607.700.409-00, para exercer o cargo em
comissão de DIRETOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE ATENÇÃO
BÁSICA EM SAÚDE do Município de Paranapoema Estado do Paraná.
DECRETO MUNICIPAL nº 002/2021.
DISPÓE

SOBRE

NOMEAÇÃO

PARA

O

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE PARANAPOEMA-PR.

Dê-se ciência,
Publique-se,

SIDNEI FRAZATTO, Prefeito Municipal de Paranapoema, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, E, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Paranapoema,
Estado do Paraná,

Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, EM 0
04 DE
JANEIRO DE 2021.

DECRETA:

SIDNEI FRAZATTO
Art. 1º Nomear o Sr. HEBANO CASSIO DE FARIAS, brasileiro, casado, técnico em

Prefeito Municipal

enfermagem, portador da carteira de identidade nº 7.502.875-0/SESP-PR e do CPF nº
037.251.919-99, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
do Município de Paranapoema Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA

CNPJ: 76.282.672/0001-07
Rua Bela Vista, 1.014 – Fone: (44) 3278-1592 – Fax: (44) 3278-1270
Cep: 87.170-000 - Ourizona - Paraná

Dê-se ciência,
Publique-se,

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2021
DISPENSA 01/2021- PMO

Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ,
EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR
Contratada: PAPELARIA DEPEL LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE

SIDNEI FRAZATTO

ADMINISTRAÇÃO.

Prefeito Municipal

Duração: 31/12/2021.
Valor: R$ 12.003,22 (Doze mil, três reais e vinte e dois centavos).
Fundamentação Legal: art. 24, II da Lei 8.666/93
Data da Assinatura: 05 de janeiro de 2021.
2021.
Ourizona-PR, 05 de janeiro de 202

DECRETO MUNICIPAL nº 003/2021.
DISPÓE

SOBRE

NOMEAÇÃO

PARA

O

CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE PARANAPOEMA-PR.

SIDNEI FRAZATTO, Prefeito Municipal de Paranapoema, no uso de suas atribuições
constitucionais e legais, E, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Paranapoema,
Estado do Paraná,
DECRETA:
Art. 1º Nomear a Sra. ADRIANA LUCIA DAVI SOARES, brasileira, casada, nutricionista,
portadora da carteira de identidade nº 7.358.559-7 SESP-PR e do CPF nº 029.959.109-38, para
exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do
Município de Paranapoema Estado do Paraná.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ,
EM 04 DE JANEIRO DE 2021.
SIDNEI FRAZATTO
Prefeito Municipal

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal
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Marcos Mello toma posse em seu quarto
mandato, inédito para Colorado
Eleição na Amusep
ocorrerá no
próximo dia 12

Marcos Mello disse que na segunda-feira (4) a equipe já vai
começar a trabalhar, dando ênfase ao cumprimento do plano de
governo, com atenção especial para a recuperação de estradas,
um anseio da população rural bem como as ruas pavimentadas no
perímetro urbano que tem sofrido com erosão. Apesar disso, os demais secretários também já estão com o cronograma de atividades
para executar, conforme disposição das necessidades

Adair Ignácio Ribediro, vice Prefeito e Presidente
de Honra da Sociedade Rural, onde se realiza
em sua sede própria a Festa do Peão, levando o
nome de Colorado pelos quatro cantos do Brasil
e tem atraído publico e peão de outros países

E

N

o próximo dia 12 (terça-feira da semana que
vem), será realizada a Assembleia Geral Ordinária para eleger a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da Associação dos Municípios do Setentrião
Paranaense (Amusep). O encontro ocorrerá, às 8h30, no
Auditório Hélio Moreira, localizado no Paço Municipal de
Maringá.
O mandato é de um ano e vai até 31 de dezembro
deste ano. Os prefeitos, que desejarem concorrer ao
pleito, deverão formalizar a candidatura, em chapa
completa, até 48 horas antes da realização da Assembleia Geral, por meio de requerimento a ser protocolado
na sede da Associação.
Consenso - A princípio, o prefeito de Ângulo, Rogério Aparecido Bernardo, demonstrou interesse para
ocupar a Presidência da entidade. Ele trabalha para
construir um consenso em torno do nome dele. Entre
2019 e 2020, Bernardo foi presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Gestão da Amusep (Pró-Amusep).
Em 15 de novembro, foi reeleito, com 79,75% dos votos
válidos, além de eleger os nove vereadores para a Câmara Municipal.
CIMEIV - Durante o encontro, os prefeitos vão eleger,
também, a Diretoria do Conselho Diretor e Conselho
Fiscal do Consórcio Público Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Região do Vale do Médio
Ivaí do Estado do Paraná (Cimeiv). As chapas devem ser
oficializadas até 48 horas da data da eleição. O mandato
é de dois anos.
Tanto na Amusep, quanto no Cimeiv, a posse das diretorias é de forma imediata.

m seu quarto mandato, sendo o gestor com
maior tempo de governo em Colorado, Marcos
Mello salientou a importância do momento e citou o papel dos seus antecessores na
história do município. “É uma
honra assumir a Prefeitura
pelo quarto mandato. Hoje
estou aqui com a consciência
que não será fácil pela condição que a economia e a saúde do brasileiro atravessam,
mas me sinto feliz e tenho
muita disposição para trabalhar 24 horas por dia e cuidar
de Colorado para que o povo
tenha orgulho de nossa cidade”, enfatizou.
Devido à pandemia do
Covid-19, o evento ficou restrito ao público obedecendo ao
decreto estadual e municipal
que coloca os munícipes na
fase de risco à saúde, permanecer aglomerados e em recinto fechado. Mas a sessão
solene, do município de Colorado, foi transmitida ao vivo,
via internet direto do plenário
da Câmara Municipal, dando
posse para; Prefeito: Marcos José Consalter de Mello,
Vice-prefeito: Adair Ignácio
Ribeiro e os Vereadores: Bruno Viotto Costa (1º Mandato);
Adão das Neves (3º Mandato
Alternado); Kelly Chirstian
Dimartini Ribeiro ( 1º Mandato); Francisco Antonio dos
Santos (4º Mandato Consecutivo); Vanderlei Raimundo
de Souza (1º Mandato); Antonio Luiz de Oliveira Filho
(5º Mandato Consecutivo);
Andréia Dias Valério Assoni (1º Mandato); Rubens de
Oliveira(1º Mandato) e Theodoro da Cunha (1º Mandato).
Iniciou como presidente
interino, o Vereador Antonio
Luiz, convocando os demais
vereadores a também prestarem juramento, passando
em seguida a votação para

Essa é a primeira vez na história política local que um
prefeito é eleito e toma posse para um quarto mandato

eleição da Mesa Executiva
para o ano de 2021, ficando
assim constituída: Presidente: Francisco Antonio dos
Santos, Vice-presidente: Vanderlei Theodoro da Cunha, 1º
Secretário: Adão das Neves
e 2º Secretário: Rubens de
Oliveira. Após formação da
Mesa Executiva são convidados o Prefeito Marcos Mello
e o Vice-Prefeito Adair Ignácio Ribeiro a prestarem Juramento e conseqüente posse
para administrar Colorado
nos próximos 4 anos.
O Prefeito Marcos Mello
sem conseguir esconder a
felicidade por assumir o 4º
mandato histórico, emocionado usou a palavra bem rapidamente:
“Cumprimento os senhores vereadores que em mais
de 100 candidatos, foram
escolhidos, e quero dizer do
meu compromisso de junto com vocês nós podemos
realizar a melhor gestão que
a nossa cidade pode acompanhar. Eu, com experiência
historicamente de conduzir o município por quatro
mandatos e são poucas as

oportunidades de um político a frente de um executivo
alcançar tal feito. Quero dizer
que sabem quem sou eu, sabem da minha luta, sabem
o quanto me dedico em fazer o melhor. Deus sabe e
Ele me deu a oportunidade
de comandar nossa cidade
mais uma vez. Poder realizar
minha terra natal, a cidade
que amo, a cidade que nasci
onde agradeço muito porque
Deus tem nos abençoado e
todos nós aprendamos que
com trabalho a gente alcança nossos objetivos. Agradeço muito a minha família
e quero dizer a vocês que o
compromisso maior que eu
tenho, trago de berço, um pai
e uma mãe que me deram
berço, aprendendo a amar e
respeitar as pessoas e a fazer
o bem. Eu posso dizer MUITO OBRIGADO, meu Deus.
Juntos, nós e os vereadores
poderemos fazer um bom
trabalho, contem que eu estarei sempre trabalhando
muito para fazer o melhor
para nossa gente e se vocês
estiverem juntos, poderemos
fazer mais. Meu compromis-

so é estar trabalhando com
vocês com muita transparência, convoco a todos para
fazermos uma boa administração popular. Vamos deixar
um grande legado, para os
24 mil habitantes que tem a
nossa Colorado,Alto Alegre e
comunidades rural.
Não posso deixar de reconhecer ter como meu viceprefeito, o fundador do Rodeio e Presidente de Honra da
Sociedade Rural Adair Ignácio
Ribeiro, meu parceiro de luta,
traz junto consigo, a ética, a
moral e sobretudo a honestidade, com suas ações na entidade do Clube de Rodeio levar
o nome de Colorado por esta
Brasil afora. Estou muito feliz
e agradecer a todos que oraram por nós e a minha mãe
que onde ela estiver sempre estará olhando por nós e
também a minha sogra, uma
segunda mãe que também
deixou-nos. Obrigado Deus,
estamos prontos e vocês podem ter certeza que iremos
fazer sempre o melhor com
clareza, promovendo o desenvolvimento de nossa cidade,
com as bênçãos de Deus”.

Líder Fluente como um Rio
Eu sinto Manifestação de Graça quando estou com a Palavra

Essa resposta me foi dada quando
perguntei: Quando te sentes Poderoso, Grandioso, Dominador, Espirituoso
em Si, Sentes que És Grande Na Fonte como fostes formado para Ser? E
assim veio... Quando estou com a palavra diante de uma ou mais pessoas.
É como se o Espírito Santo estivesse
fluindo através de mim. É como se estivesse fazendo o que vim fazer de Melhor na minha trajetória terrena.
Sinto-me um Rio fluente, transbordando sua fonte, sua riqueza, sua trajetória, sua melhor forma, deslizante por
suas trilhas, afluindo cada passagem,
tomando as águas em cada porção, alimentando cada região, usando sua razão de ser para dar razão de ser a muitas outras vidas e visão de futuro.
Um Rio tem muitas Águas, curvas,
acidentes, afluentes, dissidentes. Um rio
tem forma, fluído, é capaz, tem potencial. Rio é sagaz, nunca para, nunca se
desfaz. Sabe da sua natureza corrente e
fluente, o tempo todo, por todo o tempo. Pode ser encher mais, dependendo
a fase, mas, secar jamais, pois essa é sua
natureza o seu brotar de fontes diversas
das quais emergem sua grandeza e riqueza de propósitos e firmeza.
Rio transbordante ao ser imergido
por bombas para sugar suas águas e
facilitar tipos de vida em sua mistura
com a terra. Rio potente ao ser desviado, represado ou aquíferado para gerar
outros tipos de vida aquática ou ener-

gia transmutada.
Fluência de Águas, Rio majestoso
que banha homens e mulheres, que
banha coisas, que transforma e transporta coisas pela sua horizontal face
sempre límpida e brilhante, muitas
vezes, cristalina. Rio que engole e mantém internalizado em seu interior algo
que não precisará mais emergir, até
uma ação humana que intime a necessidade daquilo realizar.
Qual a razão de ser de um Rio?
Dar Vida, transbordar águas, transferir
aguas, transportas gente e coisas, ser
referencial de lazer, gerar riquezas e
renda através daquilo que É (uma boa
porção de aguas) Fluir simplesmente;
deslizar por seu caminho, correr por
suas entranhas? O que mais é obra
e propósito de um Rio. Ele banha, Ele
Serve, Ele faz o Seu Caminho sem chorar, sem forçar, sem manipular, sem
mudar o traço, sem pestanejar.
É presente, não existe passado, faz
nova todas as águas por onde passa, cria
o futuro através de inúmeras possibilidades diante da sua presença, existência e
localidade. Ele é o Poder. Ele é a Esperança de Vida naquele lugar e região.
Dá visão as coisas novas. Dá fomento às necessidades. Dá vida ao que busca florescimento em suas águas. Tudo
o que Nele buscar e com responsabilidade, esse terá fomento e vida sustentável por todo tempo.
A Graça é objetivo do rio, ele não co-

bra por passaronde passa, ele apenas
flui e de graça alimenta e transforma
água em mais água. Sua Graça sobe
(água) Sua Graça desce (Água) em conjunto com outros sistemas, ele sai da
sua trilha-rota-caminho e vai fluir vida
e prosperidade em terras próximas ou
distantes dali.
Quem o Rio quer ajudar, senão a
todos o que a ele forem procurar! Ele
É, nasceu assim, sempre estará e fluirá,
sem parar, nem descansar; mas a todo
o momento desfrutará da sua natureza
corrente, transbordante e servidora da
essência de vida que contém. A Água.
Para quem se destina o Rio? Para
os ribeiros, afluentes, vizinhos e banhados pelo braço de sua força e graça por
onde vive e passa.
Para onde se destina o Rio? Para
afluentes maiores, para se “perder” em
novas águas e ou fortalecer um Novo
Rio ou destino, ou simplesmente para
cumprir seu curso, mudar de nome e
viver uma nova identidade, mesmo
aprimorando ainda mais sua missão,
ou mesmo, deixando de ser apenas
um rio pequeno, de pequenas ajudas e
proporções, mas com poder de transformação, sempre peculiar e singular,
onde nenhuma outra magnífica tecnologia ainda o pudesse substituir.
Rio não sente. Rio É. Flui. Serve. E
com outras fontes, Transborda.
O que Sua trajetória tem a ver com
um Rio? Grande Abraçoooo e Flua.
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Prefeito Duda de Atalaia em
Sessão Solene no Legislativo toma posse

N

o dia 1º de janeiro de
2021, às 10 horas, aconteceu a Cerimônia
de Posse dos eleitos do Município de Atalaia – Gestão
2021/2024, que teve início com
a convocação dos vereadores eleitos: Daniel Correia da
Silva, Claudemir Moreira de
Souza, Anderson Messias de
Melo, Eduardo Sirote Borges,
Jhonatã Farias Velasco Branco, José Gilberto de Oliveira,
Luiz Carlos Candiotto, Nivaldo
Aparecido Martins, Valdecir
Euzébio Valério.
Em seguida são executados os Hinos Nacional e do
Município.
Inicia-se então a votação,
acompanhada pelo Vereador
Claudemir Moreira de Souza
para compor a mesa diretora, que foi eleita pelos 9 votos
possíveis, ficando constituída assim: Vereador Eduardo,
Presidente; José Gilberto,

Já empossado prefeito de Atalaia, Duda agradece a
comunidade prometendo administração transparente

Vice; Luiz Carlos, 1º Secretário
e Jhonatã, 2º Secretário, convocados em seguida para assinatura do termo de posse.
Eduardo Sirote Borges
assume então o comando
da mesa e declara instalada
a Sessão Solene da 15ª Le-

gislatura do município de
Atalaia, convocando a entrada do Prefeito Duda, Carlos
Eduardo Armelin Mariani
e do Vice José Carlos Vieira
para tomarem posse dos
seus cargos, prestando o
compromisso de posse.

Palavra livre para os vereadores:
Anderson Mello: “Agradeço a Deus pela oportunidade e desejar aos eleitos que tudo na vida tem
que ter capricho e aqui não será diferente, quero ser
um vereador presente na comunidade”.
Daniel Correia: “Primeiramente agradeço a Deus
por fazer parte desta casa de leis e cumprimento
meus companheiros eleitos, o prefeito e o vice-prefeito. Também sou grato a toda comunidade que
depositou em mim um voto de confiança”.
Claudemir Moreira de Souza: “Agradeço ao Senhor Nosso Deus, pois estou conquistando meu 3º
mandato e desejo a vocês que estão nos assistindo,
um feliz 2021 e agradeço ao pessoal que me ajudou nesta campanha em especial a minha esposa
e meus filhos, meu irmão também e muitos amigos”.
Valdecir: “Por mais uma vez, no 3º mandato,
como diz o povo, sempre pedir a Deus e agradecer
a minha família, de coração Deus sempre ilumina
nosso povo, continuarei fazendo meu trabalho”.
José Gilberto de Oliveira: “Saúdo o pessoal do facebook que estão nos assistindo agora e dizer que
estou sentindo gratidão e o dever cumprido, com
uma votação expressiva graças a muitos que me

N

ajudaram e grato a Deus e a cada um que votou em
mim. Temos um objetivo que é trabalhar em prol do
nosso município”.
Nivaldo Martins: “Agradeço a Deus por esta
oportunidade da 1ª vez que assumo este cargo, não
estou aqui para fazer nada que possa prejudicar a
população e desejo uma ótima administração para
o Duda e para o Zé Carlos. Sou funcionário do povo
agora e estou à disposição de todos”.
Luiz Carlos:“Gostaria de desejar a todos um feliz 2021 e agradecer a população de Atalaia pelo 5º
mandato consecutivo, também gostaria de deixar
um parabéns especial ao Fábio e Duda pela administração destes oito anos, que considero a melhor
que Atalaia já teve e parabenizo os vereadores reeleitos e os que estão entrando nesta casa agora”.
Claudemir Moreira: “Primeiramente agradecer a
Deus, por estamos com muita saúde neste ano tão
difícil, cumprimentando os vereadores e o prefeito
e vice-prefeito eleitos. No período da campanha visitei muitas casas e tive muitos votos de confiança e
estamos aqui hoje e quero honrar cada voto de forma digna e vou representa-los todos, ser de verdade
um representante do povo”.

Empresário Sidnei assume a
Prefeitura de Paranapoema

este primeiro dia do
ano, o município de
Paranapoema também realizou a Sessão Solene de posse dos eleitos nas
urnas em 15 de novembro e
após a diplomação dos vereadores, houve a constituição
da mesa diretora e então foi
aberta a palavra a cada um
dos edis para expressar seus
agradecimentos e alinhando-se com o novo chefe do
poder executivo municipal.
O Vice Prefeito Francinaldo destacou: Queria agradecer aos vereadores e também a Professora Leu, pelo
trabalho que fez em Paranapoema e também falar ao
meu colega de chapa Sidnei
que iremos tentar manter o
padrão de serviço que a Leu
fez, sei que não será fácil,
mas estamos aqui em 2021
para tentar fazer pelo menos
um pouco do que ela fez. Va-

Os novos membros do Legislativo e Executivo de Atalaia

O Vice-prefeito José Carlos Vieira:
“Eu quero agradecer a deus por um período tão
difícil e passarmos por visitas que fizemos, quero
agradecer a minha família toda e dizer que nosso
trabalho será muito grande e dizer do belíssimo trabalho do Fábio, ele e o Duda, que ficou na história,
por isso aceitei concorrer com o cargo de vice-prefei-

to e iremos trabalhar bastante e principalmente ao
povo de Atalaia, aos votos que tivemos, fez com que
a gente tenha que trabalhar cada vez mais. Desejo
um feliz 2021 e que tudo transcorra bem em nosso
mandato. Estamos prontos para trabalhar, contanto
muito com o trabalho dos vereadores eleitos”.

Em seguida, o Prefeito eleito, Carlos Eduardo, discursa:
“Com toda certeza hoje a gente teria esta casa
lotada, mas devido à pandemia, não foi possível, pois
temos responsabilidade com o povo de nosso município, a todos que estão nos acompanhando pelas
redes sociais, sintam-se abraçados. Conseguimos superar os desafios e hoje estamos aqui representando
o povo de Atalaia. Parabéns aos vereadores eleitos,
obrigado pelo companheirismo, desejo a todos muito boa sorte para fazermos Atalaia cada dia melhor
para se viver. Nos últimos 8 anos, pude conviver com
pessoas maravilhosas, na minha opinião o melhor
prefeito que nosso município já teve. Obrigado por
tudo, aprendi muito com você. É um dia muito especial para mim onde eu não posso deixar de agradecer pessoas que fizeram parte da minha vida e com
toda certeza posso afirmar que os princípios que fo-

mos passados, fizeram com que fossemos os vencedores nesta eleição. Deixo uma simples homenagem
aos meus familiares que já se foram. Fica aqui o meu
agradecimento de coração. Durante a campanha assumimos vários compromissos e vamos honrar cada
um com muito trabalho e dedicação. Meus familiares foram de fundamental importância para que isso
pudesse acontecer hoje. Agradeço de coração a cada
morador desta cidade que trabalha dia após dia para
o melhor de nossa cidade, com o dinheiro de vocês
trabalharemos com muita honestidade. Vamos fazer
muito por cada um que confiou em nós e nos vereadores. Do primeiro ao último dia, vamos continuar
melhorando Atalaia a cada dia. Desejo que 2021 que
Deus acompanhe os passos de cada um de nós. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos”.

Presidente da Câmara, encerra:
“Fica um agradecimento especial a todos os
vereadores que me confiaram a presidência desta
casa e podem ter certeza, que a paz e a harmonia
reine nesta casa de leis. Graças a todos os vereadores da legislatura passada, meu compromisso de
fazer uma administração séria, com austeridade,
respeitando cada centavo do dinheiro público e
aberto ao diálogo sempre. Todos gostam e amam
esta cidade e tenho certeza que não haverá divergência quando se tratar do bem comum. Quero
ser um vereador amigo, parceiro, e com certeza
quando há harmonia, o dialogo prevalece e os fru-

tos podemos acompanhar. Agradecimento ao Fabinho, amigo de infância, uma pessoa que admiro
muito, fez o dever de casa e deixou sua marca registrada em nossa cidade. Agradeço aos meus pais
e a todos os meus familiares e a todas as pessoas
que me confiaram o 5º mandato e hoje com as
graças de Deus estou tomando posse do 5º mandato como vereador. Isso me enche de orgulho e
gratidão. Prometo honrar cada eleitor que confiou
o seu voto na minha pessoa. Desejo um ano de
2021 com muita saúde, muita paz e felicidade a todos os atalaienses”.

Prefeito Bruno, vice Adenilson e os
9 vereadores tomam posse em Santa Inês

A Ex-Prefeita Professora Leu, participou na
Sessão e alí mesmo fez a transmissão de cargo

Esta a nova Mesa Executiva da Camara de Santa Inês; Presidente Mara Estela dos Santos, Vice-presidente
Valdir de Souza Carvalho, 1º Secretário Eduardo Ledes Vieira, 2º Secretária Cleuza de Freitas

O

Momento do Juramento do Prefeito Sidnei e seu Vice Francinaldo

mos trabalhar juntos porque
não será fácil com esta pandemia, mas se Deus quiser,

tudo dará certo, contamos
com a ajuda da Leu. Muito
obrigado a todos”.

Prefeito Bruno Luvizotto,momento
de seu juramento para o segundo
mandato no Executivo

prefeito Bruno Vieira
Luvisotto, o vice prefeito Adenilson Pacheco ambos reeleitos para
um segundo mandato e os
nove vereadores, Mara Estela (3º Mandato); Samuel
Domingues (1º Mandato);
Eduardo Bugu (2º Mandato); Domingão (3º Mandato);
Claudinei Hipólito (1º Mandato); Zuza da Saúde (2º Mandato); Cleusa de Freitas (3º
Mandato) e Valdir de Souza
Carvalho (2º Mandato) eleitos

para o período de 2021/2024
foram empossados nesta
sexta-feira (1º) em cerimônia realizada no Plenário
do Legislativo Municipal. A
solenidade contou com público restrito a convidados
e seguiu todas as medidas
relacionadas à prevenção
do novo Coronavírus e foi
bem simples, oportunizando a todos se pronunciarem,
deixando claro a vontade de
atender a comunidade, sem
distinção partidária.

Em seu pronunciamento o Prefeito Bruno:
A Mesa Executiva esta assim formada; Presidente Bruno Carlos dos Santos;
Vice-Presidente José Augusto Soares; 1º Secretario Renan Ito dos Santos e 2º Secretário Edson Paulo Jorge

O prefeito Sidnei
Frazatto:
“Nesta hora, com esta pandemia, nem poderemos fazer
uma festinha para os cidadãos
que votaram em nós. Quero
agradecer aos eleitores e deixo
claro que sou prefeito de todos,
que quero fazer uma administração séria, em conjunto com
os vereadores, levando projetos
que sejam bons para toda a população. Quero agradecer também a Professora Leu, dizendo
que sou grato pelos dois mandatos em que fui vice-prefeito, você
trabalhou bem e representou
muito bem o nosso município.
Grato a Deus que ilumine todos
nós nesta caminhada em 2021
que iremos vencer, vamos trabalhar juntos. Felicidade para todos
que seja um ano de paz e alegria.
Meu muito obrigado”.

Professora Leu:
“Gostaria de cumprimentar o nosso prefeito eleito, Sidnei, o vice
Francinaldo e os demais vereadores, os que continuam e os que assumem pela primeira vez. Fico grata pelas palavras que foram destinadas
a mim como reconhecimento ao nosso trabalho e a gente continua,
ficam os oito anos de trabalho e a gente conseguiu tudo com o apoio
da população e com o apoio também dos senhores vereadores, pois é
muito importante a parceria do vereador com o prefeito e se o prefeito
não tiver a maioria na câmara, pessoas com a cabeça voltada para o
bem estar do município, a população perde, o povo perde, as nossas
famílias e todos nós perdemos. Quando o município cresce, a nossa
propriedade valoriza, a nossa educação melhora e a nossa saúde também e consequentemente tudo melhora. Isso se deve ao fator de muita união. Então aquilo que for bom para o município, temos que erguer
a mesma bandeira, a bandeira do município. Agora vamos administrar
para o povo, aprovar as leis em benefício do povo. Quero agradecer a
todos vocês e os vereadores foram parceiros que Deus coloque em vocês sabedoria e o poder é efêmero, passageiro e não podemos deixar a
coisa subir, tudo na vida passa. Cada um de nós compõe a sua história.
Agora temos duas vereadoras, a força da mulher, que possamos trazer
o melhor para o nosso município. Deixamos para as pessoas o que desejamos ser lembrados. Contem comigo, estarei à disposição, respeitarei a sua opinião senhor Sidnei. Que todos tenhamos um ano muito
iluminado. Paz e feliz 2021, fiquem com Deus, tudo de bom”.

“Agradeço a Deus, e que meu filho nasceu
recentemente, num momento mais feliz que
vivi na vida. Parabenizo a vereadora Mara Estela,
eleita para a presidência da câmara e desejo que
faça um bom trabalho, agradecendo a vereadora
Cleuza que deixa o cargo, mas foi uma parceira do
executivo, parabenizo também a cada vereador
eleito, cinco deles em reeleição, que continuem
os trabalhos e aos novos que façam um bom trabalho. Agradeço aos funcionários da Câmara, a
presença do ex-prefeito José Pedro, a minha mãe
Rosana e a minha esposa que está em casa com
meu filho e também ao vice-prefeito Denilson e
especialmente agradeço ao povo de Santa Inês,
de Imbiaçaba e da zona rural, com o compromisso de continuamos os trabalhos, dando continuidade a um trabalho iniciado desde 2017 numa
comunidade agraciada pela Mãe Natureza que
dado as suas belezas em que o Rio Paranapanema oferece abriga luxuosas moradias nas Marinas, com famílias vindas do Estado de São Paulo,
Mato Grosso, e vários municípios do Paraná que
ali investem vultuosos recursos, gerando emprego e divisas para Santa Inês”.
O vice-prefeito Adenilson Pacheco também

fez o juramento para assumir o novo compromisso. “Eleitos fomos pela democracia do voto e honraremos a confiança destas pessoas. Queremos
pautar nossas ações na dignidade, promovendo
políticas públicas capazes de atender a todos
igualitariamente”, destacou.
Durante a Sessão Solene Especial de Posse
para os novos mandatários, inicialmente presidida pelo vereador Claudinei Hipólito, o mais votado dentre os eleitos, também houve a eleição
para Presidência da Câmara de Vereadores para
o biênio 2021/2022, sendo eleita em chapa única
(Rumo Certo) a vereadora Mara Estela dos Santos, Presidente, Vice-presidente Valdir de Souza
Carvalho, 1º Secretário Eduardo Ledes Vieira e 2º
Secretária Cleuza de Freitas Lima, com nove votos favoráveis. Passando então a presidir a sessão,
a vereadora Mara Estela, disse: “Agradeço a Deus
e ao esposo presente e parabenizo os vereadores
eleitos, o senhor Prefeito e o vice-prefeito, gostaria de dizer que estarei aqui com o compromisso
de fazer um trabalho transparente pelo melhor
para o nosso município. Agradeço a presença de
todos que neste dia de festividades, saíram de
suas casas para estarem aqui. Obrigado a todos”.
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2021 - CISVAP

CREDENCIAMENTO

DE

REALIZAÇÃO

CONSULTAS,

DE

PESSOAS

JURÍDICAS

DA

PROCEDIMENTOS

ÁREA
E

DE

SAÚDE

DEMAIS

PARA

SERVIÇOS

COMPLEMENTARES ESPECIALIZADOS DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2021
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PARANAPANEMA –
CISVAP, através da Comissão Permanente de Licitação, conforme Lei nº. 8.666/93, suas
alterações, Lei nº. 8.080/90 e 8142/90, Portaria nº. 358/2006 do Ministério da Saúde, Resolução
Normativa - RN nº. 71/2004-ANSS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Resolução nº.
1613/2001-CFM, Parecer Jurídico nº. 04/2008-AJ, de 08/12/2008 e demais legislações aplicáveis,
TORNA PÚBLICO a realização de Credenciamento de Pessoa Jurídica da área de Saúde para
prestação de serviços de saúde – 2021. Os interessados poderão inscrever-se para
Credenciamento, a partir da publicação do presente termo no jornal de circulação da região, com a
Secretaria Executiva do CISVAP, sita à Rua Maranhão nº. 90, CEP 86.690-000, na cidade de
Colorado – Paraná. Solicitações de inscrição no Credenciamento, para o exercício de 2021, poderá
ser efetivada a qualquer momento a partir de 11 de janeiro de 2021, na sede do CISVAP, sendo
suas inscrições proporcionalmente adequadas ao período remanescente de vigência do
Credenciamento. Esclarecimentos relativos ao presente chamamento público e as condições para
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, somente serão prestados
quando solicitados por escrito, encaminhados à Secretaria Executiva do CISVAP.
Colorado/PR, em 04 de janeiro de 2021.
BRUNO VIEIRA LUVISOTTO
Presidente - CISVAP

DECRETO 003/2021
SUMULA: estabelece o valor da UNIDADE
FISCAL PADRÃO MUNICIPAL, para calculo
de Imposto Taxas e Serviços no exercício
de 2021;
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso das
atribuições legais;
DECRETA:
Art. 1º - Fica estabelecido em R$ 108,46(cento e oito reais e
quarenta e seis centavos) o valor da UNIDADE FISCAL MUNICIPAL para
fins de calculo e cobrança de Impostos, Taxas e Serviços Municipais
para o exercício de 2021.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada as disposições em contrario.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em 04 de Janeiro de 2021
ÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
CRISÓGONO
PREFEITO MUNICIPAL

O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná no uso de
suas atribuições legais e as que lhe são conferidas pelo inciso l, letra l
do Art. 73 da Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º - O Recolhimento do IPTU para o Exercício de 2021 será
efetuado nas seguintes condições:
I - PAGAMENTO ÚNICO COM DESCONTO
Pagamento ate 10/03/2021 único com 10% (dez por cento) de
desconto;

II – PAGAMENTO EM PARCELAS SEM DESCONTO
a)

De forma parcelada em ate 05 (cinco) parcelas, com
vencimento respectivos em 10 de março, 12 de abril, 10 de maio,
10 de junho e 12 de julho de 2021, as parcelas não poderão ser
inferiores a R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
a as disposições em contrário.
revogada
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em 04 de janeiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
Estado do Paraná

ÓGONO
NOLETO
E SILVA
JÚNIOR
Av Governador CRISÓGONO
Lupion, 605
- Fone (0xx44)
3332 1222
- Telefax
3332 1283
------------------------------ CNPJPREFEITO
76.970.359/0001-53
-----------------------------MUNICIPAL

PORTARIA Nº. 003/2.021
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais, e
com vistos aos preceitos referidos na resolução nº 03/2006, de 27/06/2006, Tribunal de Contas de
Estado do Paraná.
RESOLVE:
I – CONSTITUIR A UNIDADE GESTORA DE TRANSFERÊNCIAS - UGT,
visando a fiscalização das transferências voluntárias Estadual e Municipais repassadas as Entidades
da Administração Pública ou as Entidades Privadas sem fins lucrativos, com atribuições especifica
de:
a) Avaliação e cumprimento das metas pactuadas com a Entidade repassadora;
b) Controle na aplicação dos recursos;
c) Encaminhamento da prestação de contas das transferências voluntárias Estaduais ao
Tribunal; e
d) Observância das normas da resolução supra e demais atos normativos do Poder
Público aplicáveis.
II – DESIGNAR JAQUELINE BRONDANI MARQUES LEAL RG Nº
47.422.885-X e CPF Nº 076.044.419-63, APARECIDA ISABEL DE SOUZA RG Nº. 615.262-5 e
CPF Nº. 026.985.739-70, CLEIDE SILVA DE OLIVEIRA

O
SENHOR
EDUARDO
SIROTE
BORGES,
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA, ESTADO
DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO
CONFERIDAS POR LEI
RESOLVE:

DECRETO 004/2021

a)

PORTARIA Nº. 01/2021

RG Nº. 4.044.573/0 e CPF Nº.

742.502.139-00 e DANIELA ROCHA RAPOSO DE MEDEIROS RG Nº. 45.669.342-7 e CPF Nº.
067.175.409-23, Servidores Municipais, residentes e domiciliados nesta Cidade, para comprem a
referida Comissão.
III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé.
Em, 05 de Janeiro de 2.021

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Designar o senhor JOSÉ MAURO CAETANO,
Servidor(a) Público(a) da Câmara Municipal de Atalaia, ocupante do cargo
de provimento efetivo de AUXILIAR TÉCNICO LEGISLATIVO, para
exercer o Controle Interno da Câmara Municipal de Atalaia, Estado do
Paraná, a partir de 01 de janeiro de 2021.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Edifício da Câmara Municipal de Atalaia, Estado do Paraná
em 04 de janeiro de 2021.
Eduardo Sirote Borges
Presidente
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SANTO INáCIO

Na posse da Drª Geny e Drº Silvio
a presença do Deputado Soldado Adriano

E

m clima de harmonia
a Sessão da Câmara
dos Vereadores elegeu
Tereza Tavares da Mota Presidente do Legislativo Municipal que emocionada destacou agradecida a Deus, por
poder contar com a presença
na plateia do seu pai um dos
ex-prefeitos de Santo Inácio,
Antonio Tavares da Mota, entre os poucos convidados respeitando a pandemia.
A Mesa Executiva ficou
assim formada: Terezinha
Carvalho da Mota Presidente; Marcilio Antonio de Souza
Vice-Presidente; Noélen Jesus de Oliveira Mota 1ª Secretaria e Gildo Pinheiro Lopes
2º Secretário, deram posse
à Prefeita Dra. Geny Violato
junto ao seu vice-prefeito Drº
Silvio Ferreira.
Com a palavra livre, a Drª
Geny em rápidas discurso
destacou algumas prioridades, solicitando aos senhores
vereadores que busquem entendimento para o bem comum, as eleições já ficaram
no passado e o que importa
daqui em diante é a união
para fortalecer o município.
Lá fora do recinto do Legislativo a festa da democracia
ficou evidenciada por um
público vibrante que acompanhou a pé, os Chefes do
Executivo para a Cerimônia
de Posse na frente da Prefeitura, quando foi anunciado o
novo Secretariado, além de
reforçar as prioridades anunciadas no Legislativo. Na festa cívica de posse dos eleitos
de Santo Inácio, não poderia
faltar o filho da terra, o Deputado Estadual Soldado Adriano que veio especialmente
para a posse e claro rever
amigos. Com o hasteamento
dos Pavilhões Nacional, Estadual e Municipal pelos novos

Momento do Primeiro discurso oficial da
Drª Geny como prefeita de Santo Inácio

Após a sessão, vereadores, prefeito e vice, se junto com os presentes após a cerimônia de posse

empossados e ao som dos
Hinos Nacional e Municipal
a cerimônia de transmissão
ocorreu sem a presença dos
que deixaram o cargo, ou até
mesmo de um representante legal, seguido pela oratória do mestre de cerimônia
Marcos Primo, atual Chefe de
Gabinete, responsável pelas
duas oratórias da Posse no
Legislativo e da Transmissão
de cargo do Paço Municipal.
Marcos Primo que ficou designado à fazer parte da parte de transição dias antes da
posse, anunciou em seguida
a documentos recebida com
os compromissos deixados
como herança uma dívida
de mais de 3 milhões de reais
e saldos bancários no valor
de hum milhão e oitocentos mil reais, anunciando em
seguida os novos secretários

do primeiro escalão. Tereza
Mota (4º Mandato); Professor
Marcilio (1º Mandato Alternado); Rose Mirian Oliveira da
Silva (2º Mandato); Noélen Jesus de Oliveira Mota (1º Mandato); Ze Roberto do Rodeio
(3º Mandato Consecutivo);
Cleide Camargo (2º Mandato Consecutivo); Alexandre
Venceslau (2º Mandato Consecutivo); Fernando Butina (1º
Mandato) e Gildo Pinheiro da
Saúde (1º Mandato).
Os atos religiosos ficaram
a cargo do Pastor Moises e
o Padre Luiz Carlos Palhares proferiram suas preces
e passou-se aos discursos,
quando falaram:
Deputado,
Soldado
Adriano: “A eleição acabou
no dia 15 de novembro e agora todos temos uma missão
em comum. Prefeita, vice e

Sessão de posse vereadores, prefeita, vice-prefeito
do Município de Floraí gestão 2021-2024

C

onduzida pela vereadora mais votada do
Município de Floraí Rosineide de Assunção Nariai,
conforme determinação da
Lei Orgânica do Município às
10 horas tendo por espaço a
Casa da Cultura “Professor
Pedro Ananias” Praça João
Marques, tivemos a sessão
solene de posse dos eleitos
do último pleito eleitoral.
Prefeita: Edna Carpiné
Contin; Vice-prefeito: Márcio
L. Mendes; Presidente da câmara: Rosineide de Assunção
Nariai; Vice-presidente: Michel
Marcos; 1º Secretário: Michele
Aparecida de Lima; 2º Secretário: Tiago da Silva Siqueira.
Vereadores: Angela Cristina
Barraca Canazzaro; Carlos
Cesar Orlandelli; Décio LuisCechinado; Edson Luiz Ratti;
Marcos Roberto Lula da Silva.
A mesa diretora foi eleita
por unanimidade de votos,
tivemos homenagem para o
ex-prefeito Fausto Eduardo
Herradon com a placa de prata e uma camisa retro do Palmeiras, enaltecido pela Prefeita empossada Edna Carpiné
Contin pelo excelente trabalho a frente do executivo municipal dos últimos 08 anos.

Filho da terra, Deputado Estadual Soldado
Adriano José veio especialmente para o evento

vereadores, trabalhar em prol
ao cidadão de Santo Inácio.
Que começará uma nova história. Eu enquanto deputado
estadual, estou a disposição
100 por cento, para geração
de emprego renda, segurança pública e saúde, é isso que
todos esperam e é isso que
todos querem. Com certeza
este tem sido o meu lema.
Desejo um feliz ano novo a
todos vocês”
Dr. Silvio: “Estava com
saudade desta emoção. Ver
o povo unido na rua, é uma
nova era democrática. Vamos trabalhar por Santo Inácio. Desejo um excelente ano
para todos”.
Dra. Geny: “Agradeço
aos vereadores, ao deputado Adriano, meus secretários e a todos os amigos de
Santo Inácio. Primeiramente

agradeço a Deus e a todos
vocês por terem me dado
a oportunidade de ser prefeita de nossa cidade. Para
mim, família significa palavra inquebrável de afeto. Na
minha opinião, prefeito é sobretudo um administrador
da cidade, portanto, primeiramente é necessário mostrar a todos a realidade do
município, para isto convido
o Chefe de Gabinete Marcos
Primo para mostrar aos senhores e senhoras aqui presentes, a situação financeira
que estamos assumindo”. E
continuou a Drª Geny
“Quero reafirmar, agora
empossada, meus compromissos de campanha, para
isso vamos estabelecer prioridades e a primeira dela é
o posto de saúde aberto 24
horas, já funcionando no pró-

ximo dia 10. Na sequencia, vamos trabalhar para conceder
a reposição salarial aos servidores públicos e a implantação do vale-refeição.
Reorganização da coleta
de lixo, construção do aterro
sanitário, e reforma dos prédios públicos. Incentivando
também todos os empresários, aumentando assim a
oferta de emprego. Vamos
fortalecer a ação social em
nosso município, buscando
parceria com a COHAPAR
para construção de novas
moradias para as famílias de
baixa renda. Ampliar programas existentes, num trabalho
feito em conjunto com a saúde, a educação e agricultura,
com escola período integral,
creche 12 meses para que as
mães e as crianças tenham
mais qualidade de vida.
Vamos também oferecer
transporte gratuito para os
estudantes e ainda na educação participar ativamente
na construção da escola da
APAE. Vamos buscar melhoria na segurança pública,
com apoio do soldado Adriano, este, que nos antecipou a
criação da guarnição da Polícia Rodoviária Estadual, em
nossa fronteira com o Estado
de São Paulo, mantendo assim, um policiamento nas PR
340 e PR 317 24 horas 7 dias
por semana.
Também irá nos ajudar no
Corredor das águas do Rio
Paranapanema, e pavimentação asfaltica da Vila Rural,
Rua Boiadeira e futuros projetos. Convido a todos para
participar do nosso governo,
dando sugestões e fazendo
parte do voluntariado. Desejo que 2021 seja um ano de
prosperidade, paz e amor.
Que Deus abençoe e nos proteja a cada um de nós”.

Contra os Acadêmicos, de Santo Agostinho
“Devemos rir igualmente de teus acadêmicos, que afirmam seguir na vida à
semelhança do verdadeiro, todavia ignoram o que seja esse verdadeiro.”
Augustinus, Contra academicos.

O

Contra os Acadêmicos foi a primeira obra
escrita por Santo Agostinho (354-430 d.C.),
o mais notável filósofo cristão da era Patrística. Na época em que foi escrita, no ano de 386,
Santo Agostinho já tinha deixado de lado as antigas posições do maniqueísmo e os laços ameaçadores do ceticismo . Mais do que isso, Agostinho
estava com a idade de 32 anos e tinha sido convertido à fé cristã-católica. Santo Ambrósio (340-397
d.C.), arcebispo de Mediolano (moderna Milão), foi
um grande responsável nesse processo.
A obra Contra os Acadêmicos, publicada pela
Editora Vozes em 2014 na Coleção Textos Filosóficos, se reveste de importância fundamental
para entender os primórdios do pensamento
filosófico e teológico de Agostinho; escrita em
um formato de diálogo filosófico em três livros,
ela foi baseada nas conversas reais ocorridas em
Cassicíaco, entre Agostinho, Alípio seu amigo, e
dois jovens alunos, Trigésio e Licêncio, no outono
de 386. O problema discutido na obra é a relação
entre a felicidade e a situação da verdade diante
da afirmação acadêmica da impossibilidade de
se chegar à ciência das coisas; uma discussão levantada também no livro Sobre a Vida feliz [De
beata vita], na belíssima versão Vozes de Bolso.
Portanto, estamos falando de uma obra integralmente dedicada ao ceticismo da Nova Academia. Mas o que seria essa novidade? Na Grécia
Antiga, conforme sustenta o doutor em Filosofia
Luiz Felipe Pondé, existiam os chamados “céticos acadêmicos”, que simplesmente negavam a
existência do conhecimento; aqueles que diziam
que o conhecimento é impossível. Esse, porém,
era apenas um dos tipos de ceticismo, diferente,
por exemplo, do ceticismo pirrônico do médico
e filósofo Sextus Empiricus.
O ceticismo combatido em Contra os Acadêmicos era propriamente o acadêmico, derivado
da academia platônica, que tendia mais para o
lado negativo, negando radicalmente a possibilidade do conhecimento, dizendo que o mesmo era impossível. Era uma filosofia advinda da
escola filosófica fundada por Arcesilau (315-240
a.C.) e ao qual sucedeu Carnéades (214-129/128
a.C.). Agostinho conhecera as orientações desses
filósofos através do livro Academica, do brilhante
romano Cícero (106-43 a.C.).
Dedicada a Romaniano - aquele que em 370
ajudou o jovem Agostinho em seus estudos superiores em Cartago -, a obra em questão quer
demonstrar como é insustentável essa posição
cética rigorosa dos acadêmicos, a fim de esclarecer as consequências nefastas dessa filosofia.
Conforme o próprio Agostinho diz no seu livro
das Retractationes: “Escrevi primeiro os livros
Contra Academicos ou acerca deles, com a finalidade de remover do meu ânimo, com quantas
razões pudesse, os argumentos que ainda me
fazem força, através dos quais tiram a muitos a
esperança de encontrar a verdade, assim como
inibem ao sábio de poder dar seu assentimento
a algum enunciado e conseguir chegar a uma
evidência ou certeza de algo.”
Conduzindo o diálogo e após ouvir as ponderações e razões de Licêncio e Trigésio, Agostinho dis-

cute pessoalmente a questão com seu amigo Alípio e fornece uma série de argumentos mostrando
como a verdade pode ser conhecida. A partir de
dado momento no diálogo, Agostinho por um lado
explica as diferenças entre a Nova Academia de Arcesilau e a Antiga Academia de Platão, recuperando para si a doutrina de Platão (428-348 a.C.), que
volta a brilhar no neoplatônico Plotino (205-270
d.C.) ao elaborar, finalmente, uma filosofia perfeitamente verdadeira que é a do mundo inteligível;
e por outro, ele reconhece a capacidade dos seus
oponentes, declarando que “não são homens medíocres, mas agudos e bastante eruditos”.
Todavia, o objetivo de Santo Agostinho é expor a gravidade do problema que advém com
essa nova proposição, mostrando que, se por
algum momento se tem a impressão de que os
acadêmicos parecem afirmar estarem em busca da verdade, eles estão, no entanto, acabando
com o critério de verdade para poder encontrá-la,
fundamentados numa definição de Zenão (490430 a.C.), o fundador do Pórtico, que sendo os
sentidos passíveis de erro, nada pode ser percebido que seja acompanhado de indubitabilidade
e, portanto, nada deve ser dado assentimento.
Conforme declarou Santo Agostinho:
Os acadêmicos não só diziam que tudo é incerto, mas também fundamentavam essa tese
com uma infinidade de argumentações. Consideravam, porém, que o verdadeiro não pode ser
compreendido, e deduziam isso a partir daquela
definição do estóico Zenão.
Um dos grandes pontos que Agostinho focaliza é o do conceito, isso é, das definições. “Onde”
argumenta o filósofo, “posicionam sua fortaleza os acadêmicos, cuja opinião defendes, a não
ser na definição do erro?”. Segundo Agostinho,
havia uma contradição explicita verificada nos
conceitos quando os acadêmicos tentavam sustentar a posição cética rigorosa, como, preferir
buscar o que é verossímil, e simultaneamente,
não admitir qualquer verdade definitiva: “Nada
me parece mais absurdo que afirmar que aquele
que ignora o que seja o verdadeiro afirme seguir
o que é verossímil.”
Por fim, além da via intelectual plantonista,
Agostinho propõe também uma segunda via
para o conhecimento da verdade: a do Filho de
Deus encarnado, Verdade e Sabedoria de Deus,
cuja autoridade não quer se afastar, e expõe o valor e a importância de ambas as vias para conhecer a verdade sobre si mesmo e sobre Deus.
Não há dúvidas de que são dois os fatores
que nos impelem ao aprendizado, a saber, a força da autoridade e a força da razão. Para mim,
portanto, é coisa sumamente certa que jamais
devo me afastar da autoridade de Cristo, pois
não encontro nenhuma que seja mais eficaz.
Mas esta deve ser perseguida usando de uma
razão subtilíssima. Assim, já estou plenamente
disposto e desejo impacientemente compreender o que seja verdadeiro, não só através da fé,
mas também do intelecto. Nesse ínterim, confio
poder encontrar junto aos platônicos um ensinamento que de modo algum destoa de nossas
Escrituras Sagradas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ
ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 001/2021
SÚMULA: EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORAÍ, ESTADO DO PARANÁ,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar a partir de 06 de janeiro de 2021, o Servidor Público
Municipal: WALTER BUFALO, ocupante do Cargo em Comissão de Coordenador
Técnico em Meio Ambiente e Licenciamento Ambiental, Símbolo CC2, desta
Municipalidade.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
de janeiro de dois mil e um.

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 05 dias do mês

EDNA DE LOURDES CARPINÉ CONTIN
Prefeita Municipal
ROSELI APª. LEITE MOLINA
Deptº. de Pessoal

Rua Presidente Getúlio Vargas - 177 – Centro - CEP: 87.185- 000 – CNPJ. 75.731.000/0001-60

Portaria nº 001/2021
O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,

R

E

S

O

L

V

E

Conceder 60 (sessenta) dias de LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE à servidora ELISENA ISAURA COQUI, RG. Nº
18.495.422/PR, lotada como Auxiliar de Enfermagem, nesta cidade,
contados no período de 03/01/2021 a 03/03/2021, conforme atestado médico
do Dr. José Gomes Neto– CRM/PR. 43038, da cidade de Ourizona-Pr.
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal
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PORTARIA N° 001 DE 02 DE JANEIRO DE 2021
Dispõe sobre a nomeação de ocupante de função
gratificada de Chefe de Divisão de Tesouraria e
Finanças no Município de Paranapoema.

DECRETO Nº 02/2021

SIDNEI FRAZATTO, Prefeito Municipal de Paranapoema, no uso de suas atribuições

SÚMULA – Exonera a pedido a Sra. Fabiani Ferrarezi
da função de Diretora da Divisão de
Contabilidade e Orçamento e dá outras
providencias.

constitucionais e legais, E, de conformidade com a Lei Orgânica do Município de Paranapoema,
Estado do Paraná,
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o funcionário Sr. LUIZ ALVES DOS SANTOS (RG n° 3.851.682-5- SESP/PR e
CPF n° 523.025.809-82), ocupante de cargo efetivo deste poder, para nos termos, desta portaria,
ocupar a Função Gratificada de CHEFE DE DIVISÃO DE TESOURARIA E FINANÇAS do
município de Paranapoema.

O Senhor MANOEL RODRIGO AMADO Prefeito do
Município de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
de conformidade com as disposições contidas na Lei n 711/2011, de 15 de
julho de 2011.
DECRETA

Art. 2°. O funcionário designado receberá a gratificação fixa e mensal nos termos da Lei Municipal
n° 594/2020, para desempenho desta função.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário

Art. 1º. Fica exonerada a pedido a senhora Fabiani Ferrarezi–
R.G. n 8.079.968-3 PR., ocupante da função de Diretora da Divisão de
Contabilidade e Orçamento, a partir de 04 de Janeiro de 2021, devendo a
mesma retornar ao cargo de origem.

Dê-se ciência,
Publique-se,
Cumpra-se.

Art. 2º.. Este Decreto entra em vigor nesta dat
data, revogando-se as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PARANAPOEMA, ESTADO DO PARANÁ, EM
04 DE JANEIRO DE 2021.

Edifício da Prefeitura do Município de Ourizona, ao
aos 04
dias do mês de Janeiro de 2021.

SIDNEI FRAZATTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
Prefeito Municipal

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

Estado do Paraná

Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 ------------------------------

PORTARIA Nº 001/2021
CRISÓGONO NOLETO E SILVA JUNIOR, Prefeito Municipal de Itaguajé,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

Portaria nº 002/2021

RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder aos funcionários públicos municipais, férias coletivas e
regulamentares, conforme discriminação abaixo:

O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,

R

E

S

O

L

V

NOME

E

Conceder 730 (setecentos e trinta) dias de LICENÇA
SEM VENCIMENTOS à servidora ANA CÉLIA MAQUEA MANCIN, RG. Nº
4.189.596-9/PR, lotada como Professora, nesta cidade, contados no período
de 04/01/2021 a 03/01/2023, para tratar de assuntos particulares, conforme
contido nos Artigos 108, inciso X, 115 e 138 da Lei 263/91 do Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Município de Ourizona.
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

PERÍODO/AQUISIÇÃO

PERÍODO/GOZO

Adriana Carvalho da Silva
03/06/19 à 03/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Adriana Gonçalves Dantas
20/07/19 à 20/07/20
04/01/21 à 02/02/21
Adriana Fiaiz da Silva
01/07/20 à 01/07/21
04/01/21 à 02/02/21
Alaide de Oliveira Silvério
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Aldriano de Jesus Marias
05/05/20 à 05/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Alessandro Silva Dias
02/06/19 à 02/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Alice Elizete Omodei
06/02/19 à 06/02/20
04/01/21 à 02/02/21
Aline Nunes Dantas
05/05/20 à 05/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Ana Luísa Santos Mariano
01/07/20 à 01/07/21
04/01/21 à 02/02/21
Ana Maria Dantas Alencar
05/05/19 à 05/05/20
04/01/21 à 02/02/21
Ana Paula S. Araújo
01/10/19 à 01/10/20
04/01/21 à 02/02/21
Andressa de Carvalho Silva
11/02/20 à 11/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Angélica Cano de Souza Parron
01/10/19 à 01/10/20
04/01/21 à 02/02/21
Aparecida Isabel de Souza
01/06/19 à 01/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Aparecida Pereira de Figueiredo
01/06/19 à 01/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Antônio Simão da Silva
07/03/19 à 07/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Ayres Tadeu Bertazzo
07/03/20 à 07/03/21
04/01/21 à 02/02/21
Berandi Barbosa de Oliveira
02/04/20 à 02/04/21
04/01/21 à 02/02/21
Betânia Azevedo das Neves
01/08/19 à 01/08/20
04/01/21 à 02/02/21
Camila Parron Cano
01/06/20 à 01/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Camila Lima da Silva Silverio
12/09/20 à 12/09/21
04/01/21 à 02/02/21
Carlos dos Santos Ramalho
17/02/20 à 17/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Celso Garcia Silveira
17/02/20 à 17/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Cinira Faustino da Silva
04/05/20 à 04/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Claudomiro Ramos de Souza
07/03/19 à 07/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Cléber Monfré dos Santos
18/03/20 à 18/03/21
04/01/21 à 02/02/21
Cleide Mariano Figueiredo
03/02/19 à 03/02/20
04/01/21 à 02/02/21
Cleide Silva de Oliveira
05/05/18 à 05/05/19
04/01/21 à 02/02/21
Clênio Soares
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Cryslaine Cintia da Silva
17/02/20 à 17/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Daiana Bertazzo Machado
01/02/20 à 01/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Daiana Bertazzo Machado
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Daniela Rocha Raposo de Medeiros
01/06/19 à 01/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Daniella Patricia P de Souza
01/11/19
à 01/11/20
04/01/21 à 02/02/21
Estado
do Paraná
Danilo Andrigo Rocco
15/04/20 à 15/04/21
04/01/21 à 02/02/21
Danival da SilvaAvenida
Barreto Munhoz da Rocha, 605
17/02/20
à 17/02/21
02/02/21
- Fone
(0xx44) 3332 1222 - 04/01/21
Telefax à3332
1283
Débora Maria Nunes
10/02/20
à
10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
------------------------------ CNPJ 76.970.359/0001-53 -----------------------------Delair de Araújo Santos
03/06/19 à 03/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Devanir Alves Ribeiro Maniel
03/06/19 à 03/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Dirceu Moraes
02/04/19 à 02/04/20
04/01/21
à 02/02/21
NOME
PERÍODO/AQUISIÇÃO
PERÍODO/GOZO
Diego Azevedo das Neves
04/08/19 à 04/08/20
04/01/21 à 02/02/21
Diogo Ferreira Cruz
02/03/19 à 02/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Página
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Dorivander Marinho Leal
03/01/20 à 03/01/21
04/01/21 à 02/02/21
Edilson da Silva Ferreira
07/03/19 à 07/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Edimilson dos Santos
02/03/20 à 02/03/21
04/01/21 à 02/02/21
Edna Aparecida Lopes
05/05/20 à 05/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Edson José de Oliveira
01/03/19 à 01/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Edson da Silva
01/07/19 à 01/07/20
04/01/21 à 02/02/21
Elaine de Oliveira Lima
07/03/19 à 07/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Elenilde Carvalho da Silva
13/01/19 à 13/01/20
04/01/21 à 02/02/21
Eliete Cristina Parron Cano
18/06/20 à 18/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Elinton Xavier de Souza
01/07/19 à 01/07/20
04/01/21 à 02/02/21
Elizete Pereira da Silva
12/02/20 à 12/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Elza Mara Parron Furtado
01/07/20 à 01/07/21
04/01/21 à 02/02/21
Ercilia Tereza Pinaffi de Souza
01/02/20 à 01/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Elzio José Gonçalves
01/10/20 à 01/10/21
04/01/21 à 02/02/21
Elizio Pereira da Silva
01/07/19 à 01/07/20
04/01/21 à 02/02/21
Etiene Cristina D. de Oliveira
05/05/19 à 05/05/20
04/01/21 à 02/02/21
Fátima Aparecida Skiba
01/02/20 à 01/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Fátima Aparecida Skiba
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Fernando Lopes
06/01/20 à 06/01/21
04/01/21 à 02/02/21
Flávia Aparecida da Silva
03/11/20 à 03/11/21
04/01/21 à 02/02/21
Flávia Felix de Souza
21/08/20 à 21/08/21
04/01/20 à 02/02/21
Flávia Felix de Souza
10/02/20 à 10/02/21
04/01/20 à 02/02/21
Flávio Wellinton Inácio Pereira
05/05/20 à 05/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Francineide Dias dos Santos
12/02/20 à 12/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Francineide Dias dos Santos
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Geralda Silva Oliveira Carlucci
12/04/20 à 12/04/21
04/01/21 à 02/02/21
Gessica de Freitas Dias dos Santos
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Gicele Xavier Couto
20/07/20 à 20/07/21
04/01/21 à 02/02/21
Gisele Fernanda S. Rodrigues
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Gilberto Alves Sobrinho
20/02/20 à 20/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Giovana Monteiro da Silva
17/02/20 à 17/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Guilherme Carvalho Ferreira
17/02/20 à 17/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Haroldo Ohno
07/03/19 à 07/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Hélio Vanderlei Souza
07/03/20 à 07/03/21
04/01/21 à 02/02/21
Irse de Araújo Ferreira
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Isaura Aparecida Bernardes
15/04/20 à 15/04/21
04/01/21 à 02/02/21
Izilda de Carvalho Noleto e Silva
09/01/17 à 09/01/18
04/01/21 à 02/02/21
Jadir Rodrigues Antunes
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Jakeline Martins da Silva Philipin
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Jaqueline Alves da Silva
15/04/19 à 15/04/20
04/01/21 à 02/02/21
Jaqueline Brondani Marques Leal
11/02/19 à 11/02/20
04/01/21 à 02/02/21
Jessica Teixeira da Silva
08/06/20 à 08/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Jhony Aparecido Oliveira
19/02/20 à 19/02/21
04/01/21 à 02/02/21
João Batista de Oliveira Almeida
09/12/19 à 09/12/20
04/01/21 à 02/02/21
João Seli
02/04/20 à 02/04/21
04/01/21 à 02/02/21
João Timóteo da Silva
01/06/20
à 01/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Estado
do Paraná
Joelma Costa Barbosa
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
da Rocha, 605
- Fone
(0xx44) 3332 1222 - 04/01/21
Telefax à3332
1283
Jorge DomingosAvenida
MedeirosMunhoz
Silva
02/04/20
à 02/04/21
02/02/21
José Aparecido da Silva -----------------------------01/04/20
à 01/04/21
04/01/21 à 02/02/21
CNPJ 76.970.359/0001-53
-----------------------------José Alberto de Souza
04/07/18 à 04/07/19
04/01/21 à 02/02/21
Josefina Aparecida Soares
01/10/20 à 01/10/21
04/01/21 à 02/02/21
NOME
PERÍODO/AQUISIÇÃO
PERÍODO/GOZO
José
Francisco da Silva
05/05/20
à 05/05/21
04/01/21
à 02/02/21
José Gabriel Pereira
15/02/20 à 15/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Josimeire Aparecida Moraes
02/05/20 à 02/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Página
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Julia de Souza Cartacho
03/06/19 à 03/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Juliana Fernandes de Oliveira
02/05/19 à 02/05/20
04/01/21 à 02/02/21
Jundi Lopes
01/02/20 à 01/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Jundi Lopes
12/02/21 à 12/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Juscinéia Neves da Silva
03/08/20 à 03/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Kelly Cristina O. Arduini
12/04/20 à 12/04/21
04/01/21 à 02/02/21
Kelly Cristina O. Arduini
02/06/19 à 02/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Kleverson Armando de Aquino
15/02/19 à 15/02/20
04/01/21 à 02/02/21
Laercio Cardoso de Paula
04/08/18 à 04/08/19
04/01/21 à 02/02/21
Leide Cordeiro Ninelo
07/03/19 à 07/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Lenira Timóteo da Silva Santos
07/03/19 à 07/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Lúcia Oliveira Lima
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Luciana Minervino do Ângelo
16/06/20 à 16/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Lucilene Nunes Gabriel
01/06/20 à 01/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Lucinéia Simões Araújo
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Lucinete Rodrigues de S. Santos
01/10/20 à 01/10/21
04/01/21 à 02/02/21
Luiz Carlos Brundani
01/09/19 à 01/09/20
04/01/21 à 02/02/21
Luiz Carlos Jorge
01/07/19 à 01/07/20
04/01/21 à 02/02/21
Luiz Carlos de Souza Fernandes
01/07/20 à 01/07/21
04/01/21 à 02/02/21
Luiz Ricardo de Brito Ferreira
01/06/20 à 01/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Luzinete Lourenção Bezerra
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Maisa Cristiane de Souza
12/04/19 à 12/04/20
04/01/21 à 02/02/21
Marcela Caliquio Mathias
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Manoel Rufino de Oliveira
02/04/19 à 02/04/20
04/01/21 à 02/02/21
Marcia Mônica da Silva Lopes
12/02/19 à 12/02/20
04/01/21 à 02/02/21
Maria Alves de Góis
12/04/20 à 12/04/21
04/01/21 à 02/02/21
Maria Alzenir Conceição Santos
17/03/19 à 17/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Maria Aparecida dos Santos Rocha
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Maria Cabral Rodrigues
01/08/20 à 01/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Maria Caldas de Souza
22/09/20 à 22/09/21
04/01/21 à 02/02/21
Maria de Fátima D.O. Batista
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Maria Frois de Araújo Pereira
01/10/19 à 01/10/20
04/01/21 à 02/02/21
Maria Leite Medeiros
23/03/20 à 23/03/21
04/01/21 à 02/02/21
Maria Lúcia Gomes Ferreira
01/07/20 à 01/07/21
04/01/20 à 02/02/21
Maria José dos Santos
04/05/20 à 04/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Mariana Cirino Parron de Souza
12/09/20 à 12/09/21
04/01/20 à 02/02/21
Mariana Cirino Parron de Souza
10/02/20 à 10/02/21
04/01/20 à 02/02/21
Maria Regina B. de C. Ferreira
04/08/20 à 04/08/21
04/01/20 à 02/02/21
Maura Barboza dos Santos
01/08/19 à 01/08/20
04/01/21 à 02/02/21
Miguel Gonçalves Pereira
01/07/18 à 01/07/19
04/01/21 à 02/02/21
Mônica Sampaio de Moura
01/07/20 à 01/07/21
04/01/21 à 02/02/21
Naiara dos Santos Silva
01/07/20 à 01/07/21
04/01/21 à 02/02/21
Naila Figueiredo Pinaffi
12/09/20 à 12/09/21
04/01/21 à 02/02/21
Naila Figueiredo Pinaffi
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Nilson Roberto da Silva
01/06/20 à 01/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Osvaldo Ferreira Batista
02/04/19
à 02/04/20
04/01/21 à 02/02/21
Estado
do Paraná
RayeneIbanes dos Anjos
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
- Fone
(0xx44) 3332 1222 - Telefax
1283
Regiana Pais daAvenida
Costa Munhoz da Rocha, 605
01/10/20
à 01/10/21
04/01/21 à3332
02/02/21
Rosana Patrícia de Oliveira
02/07/20
à 02/07/21
04/01/21 à 02/02/21
-----------------------------CNPJ 76.970.359/0001-53
-----------------------------Rosana Ferrara Cruz
01/08/18 à 01/08/19
04/01/21 à 02/02/21
Rosangela da Silva Bonfim
10/09/20 à 10/09/21
04/01/21 à 02/02/21
Rosmeire Aparecida S. Oliveira
01/02/20 à 01/02/21
04/01/21 à 02/02/21
NOME
PERÍODO/AQUISIÇÃO
PERÍODO/GOZO
Sabrina Costa Rocha
17/02/20 à 17/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Sandra Maria Rodrigues Camargo
07/03/20
à 07/03/21
04/01/21 à 02/02/21
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Silvana Aparecida M. Pinheiro
05/03/20 à 05/03/21
04/01/21 à 02/02/21
Silvelena Cabral Rodrigues
01/06/20 à 01/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Simone Alves da Silva
01/03/20 à 01/03/21
04/01/21 à 02/02/21
Sônia Estevam B. Espinosa
01/08/19 à 01/08/20
04/01/21 à 02/02/21
Sônia Maria Fuzimoto de Oliveira
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Suely André Rodrigues
05/05/20 à 05/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Tais Aparecida Soares Lisboa
01/06/20 á 01/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Talita Dantas Ferreira
01/06/20 à 01/06/21
04/01/20 à 02/02/20
Tamila Antunes da Costa
13/05/20 à 13/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Tânia Maria da Silva
07/03/19 à 07/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Tânia Regina NitscheParron
05/05/20 à 05/05/21
04/01/21 à 02/02/21
Tarlei Quintela da Silva
03/06/19 à 03/06/20
04/01/21 à 02/02/21
Tatiana Rodrigues Camargo
01/06/20 à 01/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Tiago Alves de Lima
17/02/20 à 17/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Thais Medeiros de Lima
17/02/20 à 17/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Teotônio José de Souza
02/07/20 à 02/07/21
04/01/21 à 02/02/21
Valdira Vieira Antunes Santos
12/04/20 à 12/04/21
04/01/21 à 02/02/21
ValquiriaCatarin
04/08/20 à 04/08/21
04/01/21 à 02/02/21
Vanessa da Silva
02/03/19 à 02/03/20
04/01/21 à 02/02/21
Vânia G. Amorin de Oliveira
01/06/20 à 01/06/21
04/01/21 à 02/02/21
Viviane Maia Ferreira Oliveira
10/02/20 à 10/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Yrian Ferreira do N. Cano Prudente
17/02/20 à 17/02/21
04/01/21 à 02/02/21
Zélia Maria da Silva
05/05/20 à 05/05/21
04/01/21 à 02/02/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

DECRETO Nº. 03/2021
SÚMULA – Nomeia a servidora Fabiani Ferrarezi para
exercer a função de Secretária Municipal
da Fazenda e dá outras providências.
O Senhor MANOEL RODRIGO AMADO Prefeito do
Município de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
de conformidade com as disposições contidas na Lei n 711/2011, de 15 de
julho de 2011.
DECRETA
Art. 1º. Fica nomeada para exercer a função de Secretária
Municipal da Fazenda a Sra. FABIANI FERRAREZI – RG. n 8.079.968-3/Pr, a
partir de 04 de Janeiro de 2021.
Art. 2º. Para o exercício da referida função o servidor receberá a
remuneração do cargo efetivo acrescido de uma gratificação de 100% (cem por
cento) conforme artigo 5° e 6° da Lei n° 712.
Art. 3°. Este Decreto entra em vigor nesta data
data, revogadas as
disposições em contrário.
Edifício
difício da Prefeitura do Município de Ourizona, ao
aos 04 dias do
mês de Janeiro de 2021.
21.
MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

Portaria nº 003/2021
O Sr. MANOEL RODRIGO AMADO, Prefeito Municipal de
Ourizona, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por
Lei,

R

E

S

O

L

V

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

E

Conceder 60 (sessenta) dias de LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE ao servidor JAIR APARECIDO PAIO, RG. Nº
1.875.062-7 /PR, lotado como Motorista, nesta cidade, contados no período
de 29/12/2020 a 26/02/2021, conforme atestado médico do Dr. Orides Rinaldi
Merino– CRM/PR. 15834, da cidade de Maringá-Pr.
REGISTRE-SE

PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA, EM 04 DE JANEIRO DE 2021.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 04/2021
SÚMULA – Exonera a pedido a Sra. Caroline de Araujo
e dá outras providencias.
O Senhor MANOEL RODRIGO AMADO Prefeito do
Município de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
de conformidade com as disposições contidas na Lei n 711/2011, de 15 de
julho de 2011.
DECRETA
Art. 1º. Fica exonerada a pedido a senhora CAROLINE DE
ARAUJO– R.G. n 12.943.340-0-PR., ocupante do cargo de provimento em
comissão de Chefe da Seção de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, a
partir de 04 de Janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ

Art. 2º.. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.
trário.
Edifício da Prefeitura do Município de Ourizona, ao
aos 04
dias do mês de Janeiro de 2021.
MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº. 06/2021

DECRETO Nº 05/2021
SÚMULA – Nomeia a Sra. Caroline de Araujo como
Diretora da Divisão de Contabilidade e
Orçamento.
O Senhor MANOEL RODRIGO AMADO Prefeito do
Município de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
de conformidade com as disposições contidas na Lei n 711/2011, de 15 de
julho de 2011.
D E C R E T A
Art. 1º. Fica nomeada a senhora CAROLNE DE ARAÚJO– R.G.
n 12.943.340-0-PR., para o exercício do cargo de provimento em comissão de
Diretora da Divisão de Contabilidade e Orçamento símbolo CC – 02, a partir
de 05 de Janeiro de 2021, percebendo os vencimentos de conformidade com os
valores fixados no anexo VI, da Lei Municipal n° 711/2011.

SÚMULA – Nomeia a servidora Márcia Schinaider para
exercer a função de Diretora da Divisão de
Compras, Licitação e Patrimônio e dá
outras providências.
O Senhor MANOEL RODRIGO AMADO Prefeito do
Município de Ourizona, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e,
de conformidade com as disposições contidas na Lei n 711/2011, de 15 de
julho de 2011.
DECRETA
Art. 1º. Fica nomeada para exercer a função de Diretora da
Divisão de Compras, Licitação e Patrimônio a Sra. MARCIA SCHINAIDER –
RG. n 8.583.845-8/Pr, a partir de 05 de janeiro de 2021.

data,

Art. 2°. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário, em especial o decreto 49/2020.

Edifício da Prefeitura do Município de Ourizona
Ourizona, aos 05 dias do
mês de Janeiro de 2021.

Edifício da Prefeitura do Município de Ourizona, ao
aos 05 dias do
mês de janeiro de 2021.

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

Art. 2º. Este Decreto entra
revogadas as disposições em contrário.

em

vigor

a

partir

desta

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em 04 de janeiro de 2021.
CRISÓGONONOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração e Fazenda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR
Estado do Paraná
CNPJ 76.279.975/0001-62

EXTRATO DO OITAVO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E
VALOR DO CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato n° 61/2016 – PMU – Edital de Chamamento Público nº 02/2016
REF.: Inexigibilidade n° 08/2016
PARTES: Município de Uniflor e a empresa UNICLIN – UNIFLOR CLÍNICA MÉDICA
LTDA, Portadora do CNPJ nº 05.645.840/0001-25.
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM REGIME DE DISPONIBILIDADE
MÉDICA PARA ATENDER NA UBS E PRONTO SOCORRO DO MUNICÍPIO DE
UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO: Fica alterada a Cláusula Sétima do
Contrato nº 61/2016 – PMU, sendo o prazo de execução dos serviços prorrogado pelo
período de 01/01/2021 a 01/03/2021.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO ADITIVO: Fica aditivada à Cláusula Oitava
do Contrato nº 61/2016 – PMU, o valor de R$ 116.688,00 (Cento e Dezesseis Mil,
Seiscentos e Oitenta e Oito Reais), pelo período de 02 (dois) meses, no qual o valor
mensal é de R$ 58.344,00 (Cinquenta e Oito Mil, Trezentos e Quarenta e Quatro
Reais).
DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 29/12/2020.

Uniflor (PR), 29 de Dezembro de 2020.

Alan Rogério Petenazzi
PREFEITO MUNICIPAL

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
Estado do Paraná

Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

------------------------------

CNPJ 76.970.359/0001-53

------------------------------

PORTARIA N.º 001/2021
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando o previsto na Lei Complementar Municipal n°
01/2014;
RESOLVE:
1o) RATIFICAR a Portaria nº 001/2017 de 02/01/2017, que designou a
Senhora LEIDE CORDEIRO NINELO, RG N°4.142.201-7SSP/PR e CPF n°
581.644.159-34, Servidora lotada na Secretária Municipal de Administração e Fazenda,
para exercer a função de DIRETOR FINANCEIRO E CONTÁBIL.
2o) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 04 de Janeiro de 2.021.
GONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
CRISÓGONO
Prefeito Municipal

DECRETO N°. 001/2021
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso das
atribuições legais e com base na Estrutura Administrativa da Lei Complementar Municipal nº
01/2014;
RESOLVE:
Art. 1°) – RATIFICAR o Decreto nº 011/2019 de 15/02/2019, que
designou a Sra. FABIANA MALEZAN, portadora do RG Nº. 4.449.550-3 SSP/PR e CPF nº.
014.462.099-54, exercer o Cargo Comissionado de Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º) – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé
Em, 04 Janeiro de 2.021
CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal

DECRETO N°. 005/2021
Súmula: Dispõe sobre o novo Salário Mínimo, conforme
medida provisória nº 1.021/2020, para a
partir de 01 de Janeiro de 2.021.
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, e atendendo o contido na medida provisória nº 1.021/2020, de 30 de Dezembro de 2020, com
base na Lei Federal n° 13.152 de 29 de Julho de 2.015;
DECRETA:
Art. 1°) – Os salários dos Servidores Públicos Municipais da Administração
direta, indireta e autarquias, ativos e inativos, que estejam com valores inferior ao salário mínimo
nacional de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), serão pagos com observância a esse valor a partir de 1º
de Janeiro de 2.021.
Parágrafo Único: Em virtude do disposto no caput, o valor diário do salário
mínimo corresponderá a R$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) e o valor horário a R$
5,00 (cinco reais).
Art. 2°) – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos
retroativos a partir de 1º de Janeiro de 2.021.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé.
Em, 04 de Janeiro de 2021
CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ
Estado do Paraná

Avenida Munhoz da Rocha, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283

------------------------------

CNPJ 76.970.359/0001-53

------------------------------

www.itaguaje.pr.gov.br

PORTARIA Nº 02/2021
O Prefeito Municipal de Itaguajé, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições que lhe são conferias pelos Incisos XVIII e XXVIII do Artigo 50 da Lei
Orgânica Municipal.
TENDO EM VISTA o que foi requerido através do Protocolo n.º 0664/2019
de 01/10/2019, encaminhado pelo Departamento de Recursos Humanos a chefia
imediata e posteriormente ao Prefeito Municipal e sendo o mesmo liberado e autorizado
respectivamente;
ESTANDO DE ACORDO com o estabelecido pelo artigo 102, da Lei
Municipal n.º 385 de 25/01/1993;
RESOLVE:
I

- CONCEDER LICENÇA PRÊMIO, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a
partir de 04/01/2021 ao servidor Paulo Henrique dos Santos,
portador do RG n.º 5.083.511-1 SSP/PR, lotado na Secretaria
Municipal de Obras, Serviços Públicos, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico, devendo retornar as suas atividades no
dia 04/04/2021.

II - Registre-se e Cumpra-se.
Edifício da Prefeitura Municipal de Itaguajé,
Em 04 de janeiro de 2021.

CRISÓGONO NOLETO E SILVA JÚNIOR
Prefeito Municipal
Mun

CLEBER MONFRÉ DOS SANTOS

Secretaria Municipal de Administração e Fazenda

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO: Nº 415/2020.
DISPENSA: Nº 131/2020.
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL E CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM
ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS E CONSELHO TUTELAR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE COLORADO, ESTADO DO PARANÁ.
CONTRATADA: INT. SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA
CNPJ: 07.703.592/0001-57.
VALOR: R$ 13.586,00 (TREZE MIL QUINHETOS E OITENTA E SEIS REAIS).
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:
10.001.08.244.0008.2.027 – DESENVOLVER AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS
Reduzido 638 (Fonte 943) – Incentivo Aprimora Creas
- Valor: R$ 2.250,00 (Dois mil duzentos e cinquenta reais)
- 4.4.90.52.42.00 – Mobiliário em Geral
Reduzido 638 (Fonte 943) – Incentivo Aprimora Creas
- Valor: R$ 953,00 (Novecentos e cinquenta e três reais)
- 4.4.90.52.35.00 – Equipamento de Processamento de Dados
Reduzido 741 (Fonte 943) – Incentivo Aprimora Creas
- Valor: R$ 421,00 (Quatrocentos e vinte e um reais)
- 4.4.90.52.35.00 – Equipamento de Processamento de Dados
Reduzido 642 (Fonte 934) – Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica
- Valor: R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
- 4.4.90.52.42.00 – Mobiliário em Geral
Reduzido 756 (Fonte 936) – Componente para Qualificação da Gestão - SUAS
- Valor: R$ 3.000,00 (Três mil reais)
- 4.4.90.52.34.00 – Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
Reduzido 757 (Fonte 881) – FIA – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Valor: R$ 1.819,00 (Um mil, oitocentos e dezenove reais)
- 4.4.90.52.10.00 – Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Reduzido 754 (Fonte 881) – FIA – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
- Valor: R$ 6,00 (Seis reais)
- 4.4.90.52.10.00 – Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Reduzido 758 (Fonte 887) – FIA – Conselho Tutelar
- Valor: R$ 1.929,00 (Um mil, novecentos e vinte e nove reais)
- 4.4.90.52.42.00 – Mobiliário em Geral
Reduzido 755 (Fonte 887) – FIA – Conselho Tutelar
- Valor: R$ 8,00 (Oito reais)
- 4.4.90.52.42.00 – Mobiliário em Geral
Reduzido 643 (Fonte 887) – Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial
- Valor: R$ 1.200,00 (Um mil, e duzentos reais)
- 4.4.90.52.42.00 – Mobiliário em Geral

Vigência: 90 (NOVENTA) DIAS.

Colorado - PR, 29 de Dezembro de 2020.
___________________________
Marcos José Consalter de Mello
PREFEITO

15

16 Nova Esperança: Edição 3270 | Colorado: Edição 2357

Nova Esperança | 06 de Janeiro de 2021 | Quarta-feira

Nova Esperança | 06 de Janeiro de 2021 | Quarta-feira

Nova Esperança: Edição 3270 | Colorado: Edição 2357

17

18 Nova Esperança: Edição 3270 | Colorado: Edição 2357

Nova Esperança | 06 de Janeiro de 2021 | Quarta-feira
MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 3.639, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 3.645, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia a servidora efetiva Cássia Aparecida
Vicentin Sette, para exercer o cargo em comissão
de Secretária Municipal de Administração.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011

Nomeia Amabile Aline Carrilho Correia para o
Cargo em Comissão de Assessor Especial III.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011
DECRETA:

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, a servidora Cassia Aparecida Vicentin Sette, ocupante do cargo
efetivo de Técnico em Higiene Dental/40h, matrícula nº 2-01102, portadora do RG nº
6.202.098-9 /PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal
de Administração, simbologia CS, a partir de 4 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
4 de janeiro de 2021.

Art. 1º Fica nomeada, Amabile Aline Carrilho Correia, portadora do RG n° 10.232.5613/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial III, simbologia
CC-5, a partir de 5 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Flórida, 4 de janeiro de 2021.

Flórida, 4 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 3.646, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 3.640, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Douglas Lorran Domingues para o
Cargo em Comissão de Assessor Especial II.

Nomeia a senhora Marlene Begnossi Moreno Lopes, para o
cargo em comissão de Secretária Municipal de Saúde.
O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011
DECRETA:

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada a senhora Marlene Begnossi Moreno Lopes, portadora do RG
nº 3.225.828-0/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária de
Municipal de Saúde, simbologia CS, a partir de 4 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
4 de janeiro de 2021.

Art. 1º Fica nomeado, Douglas Lorran Domingues, portador do RG 9.921.874-6/PR,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial II, simbologia CC-4,
a partir de 5 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Flórida, 4 de janeiro de 2021.

Flórida, 4 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 3.641, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 3.647, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia a senhora Lunara Scandelae Leoni, para
o cargo em comissão de Secretária Municipal de
Assistência Social.

Nomeia Joice Fernandez Satim, para o
Cargo em Comissão de Assessor Especial I.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal
nº 372 de 19 de julho de 2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011
DECRETA:

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, a senhora Lunara Scandelae Leoni, portadora do RG nº
8.394.539-7/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal
de Assistência Social, simbologia CS, a partir de 4 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
4 de janeiro de 2021.

Art. 1º Fica nomeada, a senhora Joice Fernandez Satim, portadora do RG nº
7.787.850-5/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial I,
simbologia CC-3, a partir de 5 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Flórida, 4 de janeiro de 2021.

Flórida, 4 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 3.648, DE 5 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 3.642, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.
Nomeia a senhora Luciana Bovo Andretto, para o
cargo em comissão de Secretária Municipal de
Educação, Cultura e Esportes.

Nomeia Mariene Karina Toledo Batista de
Carvalho para o Cargo em Comissão de
Assessor Especial III.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal
nº 372 de 19 de julho de 2011

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a senhora Luciana Bovo Andretto, portadora do RG nº
8.032.238-0/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal
de Educação, Cultura e Esportes, simbologia CS, a partir de 4 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
4 de janeiro de 2021.
Flórida, 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º Fica nomeada, Mariene Karina Toledo Batista de Carvalho, portadora do RG
n° 15.019.188-2/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor
Especial III, simbologia CC-5, a partir de 6 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Flórida, 5 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 3.643, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia Cleiton Domingos Felix para o Cargo
em Comissão de Assessor Especial I.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011

DECRETA:

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada, a senhora Maria Isabel Jacob José, portadora do RG nº
16.259.659-5/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária Municipal
de Indústria, Comércio e Turismo, simbologia CS, a partir de 4 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
4 de janeiro de 2021.

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

ESTADO DO PARANÁ

DECRETO Nº 3.644, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 3.638, DE 4 DE JANEIRO DE 2021.

DECRETO Nº 3.650, DE 5 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia o senhor José Carlos Gusmão para o
cargo em comissão de Secretário Municipal de
Obras, Viação e Urbanismo.

Nomeia Ellen Cristina de Morais Costa para o
Cargo em Comissão de Assessor Especial III.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011

Nomeia o senhor Sérgio Cesnik para o
cargo em comissão de Chefe de Gabinete.

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, o senhor Sérgio Cesnik, portador do RG nº 4.902.563-7/PR,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe de Gabinete, simbologia CS, a
partir de 4 de janeiro de 2021.

Art. 1º Fica nomeado, o senhor José Carlos Gusmão, portador do RG nº 624.284-7/PR,
para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário Municipal de Obras, Viação e
Urbanismo, simbologia CS, a partir de 4 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de
4 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 4
de janeiro de 2021.

Flórida, 4 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado, Cleiton Domingos Felix, portador do RG 41.741.203-4/SP, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial I, simbologia CC-3, a
partir de 6 de janeiro de 2021.

Flórida, 5 de janeiro de 2021.

Flórida, 4 de janeiro de 2021.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLÓRIDA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas
atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 004/2001 alterada pela Lei Municipal nº
372 de 19 de julho de 2011

DECRETO Nº 3.649 DE 5 DE JANEIRO DE 2021.

Nomeia a senhora Maria Isabel Jacob José, para
o cargo em comissão de Secretária Municipal de
Indústria, Comércio e Turismo.

Flórida, 4 de janeiro de 2021.

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada, Ellen Cristina de Morais Costa, portadora do RG n° 13.929.0089/PR, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Especial III, simbologia
CC-5, a partir de 7 de janeiro de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Flórida, 5 de janeiro de 2021.

