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59 anos

MARMITEX

AV. BRASIL, Nº 244, NOVA ESPERANÇA

 A Secretaria de Es-
tado da Agricultura e do 
Abastecimento, por meio 
de suas vinculadas, realiza 
até o dia 19 de maio uma 
série de eventos técnicos 
e minicursos durante a 47ª 
Exposição Feira Agropecuá-
ria, Industrial e Comercial de 
Maringá – Expoingá. A feira 
é promovida pela Sociedade 
Rural de Maringá e acontece 
no Parque Internacional de 
Exposições Francisco Feio 
Ribeiro.
 O Governo do Estado 
está presente no evento. A 
partir de quarta-feira (15) 
Maringá se tornará a sede 
administrativa do Poder 
Executivo e o governador 
Carlos Massa Ratinho Ju-
nior, o vice-governador Darci 
Piana, secretários de Estado 

Agricultura leva 
tecnologia e 
informação à 

Expoingá
e dirigentes de empresas 
públicas irão despachar na 
Expoingá. Além da Agricul-
tura, terão estandes e ações 
no evento a Copel, Sanepar, 
Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar), Celepar, 
Fomento Paraná, BRDE, 
Detran, Secretaria da Segu-
rança.

SUSTENTABILIDADE 
 A tradicional fazendi-
nha do Instituto Paranaense 
de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Emater) ocu-
pa 6,5 mil metros, com 19 
unidades didáticas voltadas 
a temas ligados à sustenta-
bilidade, como agroecologia, 
geração de emprego e ren-
da, agroindústria, transfor-
mação e turismo rural. Além 
disso, extensionistas orga-
nizam excursões para que 

o público de outras cidades 
da região visite o espaço.
 Segundo o coordena-
dor da fazendinha e extensio-
nista da Emater, Pedro Cece-
re Filho, o objetivo é valorizar 
o produtor rural e oferecer 
conhecimento para melhoria 
da renda no campo. “Temos 
tecnologias inovadoras e 
novidades na produção de 
hortaliças, pecuária, piscicul-
tura, principalmente para as 
pequenas propriedades”, diz. 
O público inclui estudantes, 
técnicos e produtores, mas 
qualquer visitante pode ter 
acesso às ações.
 De acordo com o 
chefe do Núcleo Regional 
de Maringá da Secretaria 
da Agricultura, Jucival Pe-
reira de Sá, o investimento 
direto na fazendinha é de 

aproximadamente R$ 90 
mil. “A Secretaria e as suas 
vinculadas são grandes fo-
mentadoras de projetos de 
desenvolvimento agropecu-
ário e têm uma participação 
muito efetiva na Expoingá, 
levando informações, tecno-
logia, apresentando projetos 
e recursos que podem ser 
aplicados melhoria de vida 
do produtor”, diz.
 Dentro da progra-
mação da exposição, com 
apoio da Secretaria, estão 
grandes eventos como 2º Fó-

rum Brasileiro de Integração 
Lavoura Pecuária e Floresta 
e o 3º Encontro de Mulheres 
que Fazem a Diferença no 
Agronegócio.
 IAPAR – Instituto 
Agronômico do Paraná (Iapar) 
também estará presente na 
Expoingá. Serão expostos 
12 animais da raça Purunã, 
desenvolvida a partir das 
pesquisas do Instituto desde 
a década de 1980 em Ponta 
Grossa; além de uma palestra 
sobre a pecuária paranaen-
se. “Pretendemos mostrar o 

potencial da raça e as ações 
que estamos tentando im-
plementar para ampliação 
do rebanho dentro e fora do 
estado”, explica o pesquisa-
dor José Luiz Moletta.
 O café será tema 
de dois módulos, um deles 
sobre a qualidade da be-
bida, e o outro para apre-
sentação das cultivares 
desenvolvidas no Iapar. A 
programação inclui ainda 
uma conversa sobre pro-
blema dos nematoides em 
lavouras cafeeiras.

 Muitas pessoas têm 
difi culdades para aprender 
línguas e, por isso, acabam 
desistindo dos estudos de 
um novo idioma, uma ne-
cessidade no mundo glo-
balizado de hoje. Saber 
se comunicar em inglês, 
principalmente, pode ajudar 
no mundo corporativo, em 
novas oportunidades no 
mercado ou em uma viagem 
ao exterior. 
 De acordo com uma 
pesquisa da Catho, somente 
5% dos brasileiros falam um 
segundo idioma, sendo que 
menos de 3% - o equivalente 
a cerca de 1,5 milhão de 
pessoas - têm profi ciência 
em inglês. O mesmo estudo 
indicou que o domínio de 
um segundo idioma pode 

Muito além das salas de aula
Curso de idiomas do Centro 

Europeu realiza atividades ex-
traclasse para a imersão dos 
alunos em língua estrangeira

aumentar em 52% o contra-
cheque.
 Para facilitar esse 
aprendizado, tornando-o mais 
dinâmico e de fácil assimila-
ção pelos estudantes, o curso 
de idiomas do Centro Europeu 
resolveu ir além das quatro 
paredes das salas de aula 
com as atividades extraclas-
se, que proporcionam ao alu-
no vivências reais e práticas 
tanto do mundo dos negócios 
quanto do cotidiano.
 “O ciclo extraclasse 
surgiu da própria necessida-
de dos alunos, que precisam 
de práticas para entrevistas 
de emprego, no trabalho ou 
em viagens. O objetivo é que 
eles se sintam mais seguros 
e preparados, simulando 
vivências comuns no dia a 

dia para quando encararem 
isso fora da sala de aula”, 
explica a coordenadora de 
idiomas do Centro Europeu, 
Thais Scharfenberg.

 Práticas reais
 As atividades são di-
vididas em duas trilhas, uma 
voltada para sobrevivência 

e viagens e outra exclusiva 
para negócios. Na primeira, 
os alunos simulam situações 
do dia a dia, como a realiza-
ção de um check-in no hotel 
ou no aeroporto, um pedido 
de refeição em um restau-
rante ou uma informação.
  Já na trilha de negó-

cios, eles aprendem como 
criar um bom currículo, se 
portar em uma entrevista ou 
reunião, discutir notícias da 
atualidade, ampliar os voca-
bulários de marketing e ne-
gociações, além de lidar com 
diferentes culturas. “Quere-
mos ultrapassar esse ensino 

de gramática e vocabulário, 
trazendo algo palpável aos 
alunos. O ponto principal é 
o aluno se sentir preparado 
para usar a língua em situa-
ções reais”, diz Thais.

 Para todos os níveis
 As aulas extraclasse 
do curso de idiomas do Cen-
tro Europeu são realizadas 
em lojas, restaurantes e até 
mesmo nas instalações da 
escola, com professores com 
formações específi cas, expe-
riência de mercado e ampla 
bagagem cultural. Alunos 
de todos os níveis de inglês 
podem fazer as atividades, 
mesmo os que não se sintam 
preparados podem participar 
como ouvintes.
  “A ideia é que to-
dos façam uma imersão, 
independentemente do ní-
vel que estejam”, afi rma a 
coordenadora. Atualmente, 
os ciclos extraclasse acon-
tecem somente no curso de 
inglês, mas existe um plano 
de expansão em andamen-
to para os demais idiomas: 
francês, alemão, italiano, 
espanhol e português para 
estrangeiros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
Estado do Paraná 

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO CONTRATO Nº 62/2019 
 
Referência: Pregão Presencial nº 19/2019 
 
Data de Assinatura do Contrato: 03/05/2019 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Uniflor, Estado do Paraná. 
 
CONTRATADO: C.L. AMBROZIM - ME 
  
CNPJ Nº: 16.403.272/0001-72 
 
ENDEREÇO: Av. General Andrade Neves, 650 -  Paranavai –  PR 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada na fabricação e instalação de grade de 
alambrado de proteção para extensão do centro de educação infantil pequeno príncipe, 
no município de Uniflor, Estado do Paraná. 
 
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 8.500,00 (Oito Mil e Quinhentos Reais). 
 
Prazo de Vigência: 07/05/2019. 
 
FORO: Comarca de Nova Esperança, Estado do Paraná. 
 
 

Uniflor, (Pr), 08 de maio de 2019. 
 

 
 
 

Alan Rogério Petenazzi 
Prefeito Municipal 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
                                             Estado do Paraná                                

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA  
E VALOR DO CONTRATO  

 

ESPÉCIE: Contrato n° 52/2018 – PMU  

REF.: Pregão Presencial n°. 25/2018. 

PARTES: Município de Uniflor e a empresa JORNAL NOROESTE AGORA LTDA - ME, 
Portadora do CNPJ nº 02.196.872/0001-00. 

OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de veiculação de publicidade institucional, de utilidade pública, 
campanhas educativas e outras, na forma impressa, colorida, através de jornal de 
circulação regional, com abrangência no município de Uniflor, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO:  

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado a vigência do contrato com o seguinte 
novo prazo de 08/05/2019 á 07/05/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Em decorrência da prorrogação da execução do contrato 
acima citado, fica acrescido no valor contratual previsto na clausula terceira do contrato 
original o valor de R$ 32.400,00 (Trinta e Dois Mil, e Quatrocentos Reais), pelo período 
de 12 (doze) meses, sendo o valor mensal de R$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos 
Reais). 
 

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 26/04/2019. 

 

 

 

Alan Rogério Petenazzi 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIFLOR 
                                             Estado do Paraná                                

CNPJ 76.279.975/0001-62 

 

AVENIDA DAS FLORES, 118 – FONE (44) 3270-1150 – CEP 87.640-000 – UNIFLOR – PARANA. 
 

EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGENCIA  
E VALOR DO CONTRATO  

 

ESPÉCIE: Contrato n° 50/2018 – PMU  

REF.: Tomada de Preço n°. 08/2017. 

PARTES: Município de Uniflor e a empresa RCP NET WORKS – INFORMATICA E 
TELECOMUNICAÇÕES, Portadora do CNPJ nº 05.745.961/0001-49. 

OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL: A contratação de empresa especializada em 
serviços de telecomunicações com fornecimento de link de internet dedicado, 
interligação dos órgãos municipais via fibra óptica, telefonia analógica, digital e ip, 
implantação do projeto "Uniflor Digital" cidade digital, hotspot, entre outros serviços, 
com finalidade de atender as necessidades dos diversos departamentos e praça 
pública do município de Uniflor, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO:  

Pelo presente termo aditivo, fica prorrogado a vigência do contrato com o seguinte 
novo prazo de 08/05/2019 á 07/05/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Em decorrência da prorrogação da execução do contrato 
acima citado, fica acrescido no valor contratual previsto na clausula terceira do contrato 
original o valor de R$ 51.960,00 (Cinquenta e Hum Mil, Novecentos e Sessenta Reais), 
pelo período de 12 (doze) meses, sendo o valor mensal de R$ 4.330,00 (Quatro Mil, 
Trezentos e Trinta Reais). 
 

DATA DE ASSINATURA DO ADITIVO: 03/05/2019. 

 

 

 

Alan Rogério Petenazzi 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR                      

CNPJ:

Av. das Flores, 118

C.E.P.:

76.279.975/0001-62

87640-000

 TERMO  DE  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Uniflor - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  19/2019 - PR

41/2019

39/2019

17/04/2019

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,  ALAN ROGERIO PETENAZZI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:

C.L. AMBROZIM - ME     (2339)

1 1 JOGO DE GRADE DE 60 X 2 METROS EM ALAMBRADO EM
TUBO 5/8 CO - Marca: PARANA S

1,00  0,0000 8.500,00    8.500,00

Total do Fornecedor: 8.500,00

Total Geral: 8.500,00

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

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

39/2019
19/2019-PR
PREGÃO PRESENCIAL
08/05/2019
CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 
ALAMBRADO DE PROTEÇÃO PARA EXTENSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO 
PRINCIPE, NO MUNICIPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ.

 Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Uniflor(Pr),   8   de  Maio   de   2019.

PREFEITO MUNICIPAL
ALAN ROGERIO PETENAZZI

----------------------------------------------------------------------
Alan Rogério Petenazzi

Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL UNIFLOR                      

CNPJ:

Av. das Flores, 118

C.E.P.:

76.279.975/0001-62

87640-000

 TERMO  DE  ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  DE  PROCESSO  LICITATÓRIO

- Uniflor - PR

Processo Administrativo:

Processo de Licitação:

Data do Processo:

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.:  19/2019 - PR

41/2019

39/2019

17/04/2019

Folha:  1/1

       O(a)  Prefeito Municipal,  ALAN ROGERIO PETENAZZI, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela
legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve:

C.L. AMBROZIM - ME     (2339)

1 1 JOGO DE GRADE DE 60 X 2 METROS EM ALAMBRADO EM
TUBO 5/8 CO - Marca: PARANA S

1,00  0,0000 8.500,00    8.500,00

Total do Fornecedor: 8.500,00

Total Geral: 8.500,00

ADJUDICAR E HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a )  Processo Nr.: 
b )  Licitação Nr.:
c )  Modalidade:
d )  Data Homologação: 

e )  Objeto da Licitação

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

39/2019
19/2019-PR
PREGÃO PRESENCIAL
08/05/2019
CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 
ALAMBRADO DE PROTEÇÃO PARA EXTENSÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PEQUENO 
PRINCIPE, NO MUNICIPIO DE UNIFLOR, ESTADO DO PARANÁ.

 Quantidade  Descto (%)  Preço Unitário

(em Reais R$)

 Total do Item 

Uniflor(Pr),   8   de  Maio   de   2019.

PREFEITO MUNICIPAL
ALAN ROGERIO PETENAZZI

----------------------------------------------------------------------
Alan Rogério Petenazzi

Prefeito Municipal

Total Geral: 8.500,00

Alan Rogério Petenazzi
Prefeito Municipal
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PORTARIA nº 1.147/2019 

 

Súmula: Revoga a Portaria nº 989/2017, e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Revogar integralmente a Portaria nº 989/2017, que 
nomeou a servidora pública municipal Romilda Ferreira dos Santos Sugigan, 
portadora do RG nº 5.191.743-0 SSP/PR e CPF nº 933.897.609-10, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Escrituraria, para exercer as funções de Secretária 
junto a Escola Municipal Flávio Sarrão, a partir de 01 de maio de 2019. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

DECRETO nº 1.023/2019 

 

Súmula: Nomeia Servidor Público Municipal para o cargo 
em comissão de Divisão de Serviços Urbanos, Símbolo 
CC3, descrito no art. 13, item 2, da Lei Municipal nº 
001/2001 que dispõe sobre a Estrutura Administrativa da 
Prefeitura de Cruzeiro do Sul/PR, 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, na forma prevista na Lei 
Municipal nº 001/2007 e, amparado pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Nomeia o Servidor Público Municipal Sebastião Luiz 
Santana Filho, portador do RG nº 5.773.844-8 SSP/PR e CPF nº 799.429.549-
53, para o cargo em comissão de Divisão de Serviços Urbanos, símbolo CC3, a 
partir de 01 de maio de 2019. 

Art. 2º. Pelo exercício do referido cargo, o servidor receberá 
a remuneração de seu cargo de origem, acrescidos da “função gratificada” no 
percentual de 50% (cinqüenta por cento), nos termos do art. 20, § 2º, da Lei 
Municipal nº 002/2001. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

DECRETO nº 1.024/2019 

 

Súmula: Nomeia a Servidora Pública Municipal para o cargo 
em comissão de Divisão de Tesouraria, Símbolo CC3, 
descrito no art. 10, item 3, da Lei Municipal nº 001/2001 que 
dispõe sobre a Estrutura Administrativa da Prefeitura de 
Cruzeiro do Sul/PR, 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, na forma prevista na Lei 
Municipal nº 001/2001 e, amparado pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Nomeia a Servidora Pública Municipal Shiguemi 
Hatakaiama Dalla’go, portadora do RG nº 2.163.214 SSP/PR e CPF nº 
781.413.039-53, para o Cargo em Comissão de Divisão de Tesouraria, símbolo 
CC3, a partir de 01 de maio de 2019. 

Art. 2º. Pelo exercício do referido cargo, o servidor receberá 
a remuneração de seu cargo de origem, acrescidos da “função gratificada” no 
percentual de 50% (cinqüenta por cento), nos termos do art. 20, § 2º, da Lei 
Municipal nº 002/2001. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

DECRETO nº 1.025/2019 

 

Súmula: Nomeia Servidor Público Municipal para o cargo 
em comissão de Divisão de Lazer e Recreação, Símbolo 
CC3, descrito no art. 21, item 2, da Lei Municipal nº 
193/2015 que altera dispositivo da Lei Municipal nº 01/2001, 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, na forma prevista na Lei 
Municipal nº 001/2007 e, amparado pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Nomeia o Servidor Público Municipal José Bianchi, 
portador do RG nº 20.834-6 SSP/PR e CPF nº 150.032.848-0, para o Cargo em 
Comissão de Divisão de Lazer e Recreação, símbolo CC3, a partir de 01 de maio 
de 2019. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

DECRETO nº 1.025/2019 

 

Súmula: Nomeia Servidor Público Municipal para o Cargo 
em Comissão de Divisão de Agricultura, Símbolo CC3, 
descrito no art. 23, item 1, da Lei Municipal nº 001/2007, 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, na forma prevista na Lei 
Municipal nº 001/2007 e, amparado pelo art. 37, inciso II, da Constituição Federal, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Nomeia a Servidora Pública Municipal Maria Luiz 
Alves, portadora do RG nº 1.875.039 SSP/PR e CPF nº 462.024.719-72, para o 
Cargo em Comissão de Divisão de Agricultura, símbolo CC3, a partir de 01 de 
maio de 2019. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

PORTARIA 094/2019 

                  JÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE 
SANTO INÁCIO, ESTADO DO PARANÁ NOS USOS DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS. 

R E S O L V E 

                          CONCEDER, a funcionáriaMARIA LUZIA DOS SANTOS 
OLIVEIRAmatrícula1457 CPF- 016.237.499-21RG 3.323.604-2SSP PR, 
OCUPANTE da função de PROFESSORA, lotado naMANUTENÇÃO DO 
ENSINO BASICO - EFETIVA, 90(noventa) dias de licença especial a partir de  
06 de maio de 2019  até o dia 03 de agosto de 2019 referente ao período 
aquisitivo de 20/02/2014 à 19/02/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                          Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data com efeito 
a partir de 06 de maio de 2019. 

     Santo Inácio, 08 de maio de 2019. 

________________________________________ 

                                                                  JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS 
                                                                  PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

________________________________________

                                                                  JUNIOR MARCELINO DOS SANTOS

PORTARIA         093/2019 

O SRJÚNIOR MARCELINO DOS SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO , ESTADO 
DO PARANÁ NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. 

                             RESOLVE 

                             Conceder progressão com elevação de nível por tempos de serviços, prova 
de títulos e graduação aos servidores abaixo relacionadosConforme artigo 18,19 e 20 da lei 
1026/2012. (Plano de carreira). 

         NOME CARGO NIVEL 
ANTES 

NIVEL 
ATUAL 

TIPO 

JOSIANE BATISTA DE 
OLIVEIRA                      
MATRICULA 3483 
RG-10.421.186-3 SESP PR 

AGENTE DE 
SAUDE 

   07   11 TS 
T 
E 
 

Registra-se , publica-se e cumpra-se. 

                          Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do Paraná, aos oito 
diasdo mês de maio do ano de dois mil e dezenove. 

POS-pós graduação                                  ____________________________ 

TS-tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos 

T- prova de título                                                    Prefeito Municipal 

 

 

Edifício da Prefeitura Municipal de Santo Inácio, estado do Paraná, aos oito 
do ano de dois mil e dezenove.

pós graduação                                  ____________________________

tempo de serviço                                  Junior Marcelino dos Santos

Prefeito Municipal
DECRETO nº 1.019/2019 

 

Súmula: Revoga o Decreto nº 942/2018 e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica revogado integralmente o Decreto nº 942/2018, 
que nomeou a servidora pública municipal Dulcinéia Oliveira Petrolli, portadora 
do RG nº 7.100.837-1 SSP/PR e CPF nº 042.787.289-80, para exercer o Cargo 
em Comissão de Diretora da Divisão de Vigilância Sanitária, a partir de 01 de 
maio de 2019. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 
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DECRETO nº 1.016/2019 

 

Súmula: Revoga o Decreto nº 433/2013 e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica revogado integralmente o Decreto nº 433/2013, 
que nomeou a servidora pública municipal Maria Luiz Alves, portadora do RG nº 
1.875.039 SSP/PR e CPF nº 462.024.719-72, para exercer o Cargo em Comissão 
de Diretora da Divisão de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 01 de maio de 
2019. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

DECRETO nº 1.017/2019 

 

Súmula: Revoga o Decreto nº 630/2015 e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica revogado integralmente o Decreto nº 630/2015, 
que nomeou o servidor público municipal José Bianchi, portador do RG nº 
20.834-6 SSP/PR e CPF nº 150.032.848-02, para exercer o Cargo em Comissão 
de Diretor da Divisão de Rodoviário Municipal, a partir de 01 de maio de 2019. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

PORTARIA nº 1.142/2019 

 

Súmula: Revoga a Portaria nº 888/2016, e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Revogar integralmente a Portaria nº 888/2016, que 
concedeu função gratificada no importe de 50% (cinqüenta por cento) sobre os 
vencimentos do cargo de origem, ao servidor público municipal Sebastião Luiz 
Santana Filho, portador do RG nº 5.773.844-8 SSP/PR e CPF nº 799.429.549-
53, ocupante de cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, a 
partir de 01 de maio de 2019. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 

       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

DECRETO nº 1.018/2019 

 

Súmula: Revoga o Decreto nº 941/2018 e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica revogado integralmente o Decreto nº 941/2018, 
que nomeou o servidor público municipal Carlinhos Aparecido de Oliveira, 
portador do RG nº 5.092.072-0 SSP/PR e CPF nº 827.706.549-34, para exercer o 
Cargo em Comissão de Diretor da Divisão de Saúde, a partir de 01 de maio de 
2019. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

PORTARIA nº 1.143/2019 

 

Súmula: Revoga a Portaria nº 708/2014, e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Revogar integralmente a Portaria nº 708/2014, que 
concedeu função gratificada no importe de 30% (trinta por cento) sobre os 
vencimentos do cargo de origem, ao servidor público municipal Alécio Aparecido 
Ribeiro, portador do RG nº 40.620.842-2 SSP/PR e CPF nº 638.480.749-15, 
ocupante de cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos, a partir de 01 de 
maio de 2019. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

PORTARIA nº 1.144/2019 

 

Súmula: Revoga a Portaria nº 902/2016, e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º. Revogar integralmente a Portaria nº 902/2016, que 
concedeu função gratificada no importe de 50% (cinqüenta por cento) sobre os 
vencimentos do cargo de origem, à servidora pública municipal Maraisa Silva de 
Lima, portadora do RG nº 9.583.085-4 SSP/PR e CPF nº 066.555.319-69, 
ocupante de cargo de provimento efetivo de Dentista, a partir de 01 de maio de 
2019. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

DECRETO nº 1.020/2019 

 

Súmula: Revoga o Decreto nº 732/2016 e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica revogado integralmente o Decreto nº 732/2016, 
que nomeou a servidora pública municipal Simone de Araújo, portadora do RG 
nº 37.977.902-X SSP/PR e CPF nº 014.983.409-89, para exercer o Cargo em 
Comissão de Diretora da Divisão de Patrimônio, a partir de 01 de maio de 2019. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

PORTARIA nº 1.145/2019 

 

Súmula: Revoga a Portaria nº 903/2016, e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Revogar integralmente a Portaria nº 903/2016, que 
concedeu função gratificada no importe de 30% (trinta por cento) sobre os 
vencimentos do cargo de origem, à servidora pública municipal Mônica Chaves 
Françozo portadora do RG nº 9.574.313-7 SSP/PR e CPF nº 057.700.139-66, 
ocupante de cargo de provimento efetivo de Veterinária, a partir de 01 de maio de 
2019. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

DECRETO nº 1.021/2019 

 

Súmula: Revoga o Decreto nº 841/2015 e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica revogado integralmente o Decreto nº 841/2015, 
que concedeu a servidora pública municipal Shiguemi Hatakaiama Dalla’go, 
portadora do RG nº 2.163.214 SSP/PR e CPF nº 781.413.039-53, função 
gratificada no importe de 50% (cinqüenta por cento) sobre os vencimentos de seu 
cargo de origem, a partir de 01 de maio de 2019. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

PORTARIA nº 1.146/2019 

 

Súmula: Revoga a Portaria nº 954/2017, e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Revogar integralmente a Portaria nº 954/2017, que 
nomeou o servidor público municipal Roberto Carlos de Souza, portador do RG 
nº 3.800.889-7 SSP/PR e CPF nº 551.465.979-87, ocupante do cargo de 
provimento efetivo de Agente Administrativo, para exercer as funções de Chefe de 
Serviço de Secretaria junto ao Centro de Educação Infantil Anália Mendes Tenório 
e Pré Escola Chapeuzinho Vermelho, a partir de 01 de maio de 2019. 

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 

DECRETO nº 1.022/2019 

 

Súmula: Revoga o Decreto nº 449/2013 e da outras 
providências; 

 

ADEMIR MULON, Prefeito do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º. Fica revogado integralmente o Decreto nº 449/2013, 
que concedeu ao servidor público municipal Paulo Pessini, portador do RG nº 
2.163.257-2 SSP/PR e CPF nº 435.881.079-91, função gratificada no importe de 
25% (vinte e cinco por cento) sobre os vencimentos de seu cargo de origem, a 
partir de 01 de maio de 2019. 

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

 

Edifício da Prefeitura do Município de Cruzeiro do Sul, 
Estado do Paraná, aos 02 (dois) dias do mês 05 (maio) de 2019 (dois mil e 
dezenove). 

 
       Ademir Mulon    
                                                      - PREFEITO MUNICIPAL - 


