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Paranacity de 
todas as cores

20/11
Dia da Consciência Negra

“Seres” humanos são coloridos independe da roupa que veste; 
não existe consciência preta, azul, amarela, vermelha, verde 

ou branca; destinos são construídos através de herança 
da diversidade cultural a cada sociedade instituída. 

Refl etir sobre atos e fatos é direito e dever da humanidade, 
feito esse a buscar por dias melhores e justos nos 

ambientes os quais estiverem inseridos...!

Sonhar é nossa verdade defi nida 
O que é real faz o sonho acontecer

Na produção consciente de um povo frequente cultivando todas as 
sementes que alimentam nossa gente; das

 janelas da terra fértil surge todas as profi ssões sob o 
comando dos dirigentes que elevam a diversidade 

afl orações. Seres humanos determinados cada um com 
seu legado desmistifi cando reinados crescentes multifacetados, a 

inteligência impera com a Educação lado a lado. 
O sucesso é ovante daqueles que aqui estão à 

justiça se fortalece no seio desta união.       
O respeito surge e transcende amor e paz, buscando 

carinho e adoção para reverberar a dor da dúvida 
que brota da extinta realidade da sugestão...!     

Antigamente...      
As áreas rurais mantinham seu povo, nas fazendas 
seus belos cafezais delegando poder para todos no 

cumprimento do dever construindo assim patrimônios,
 a saber. Tinha produção e lazer elementos de ação 
desenvolvida pelos cidadãos movidos pelo coração. 

Modesta era sua pretensão, participando dos 
palcos do mundo através da sua população.    

Hoje...    
O progresso aqui chegou, trazendo novas perspectivas, 

a indústria aqui se instalou a herança se diversifi cou
 e Paranacity internacional se tornou...    

Os braços de Deus imperam aqui     
Braços planetários estrelato do universo, braços

ambientais ajustando a preservação,braços colaboradores 
delegando opiniões,braços formadores 

fortalecendo as decisões,braços criativos  
investigando outras funções, braços recicláveis 
reaproveitando as mutações,braços solidários 

organizando novas gerações,braços da terra multiplicando os 
pães,braços amorosos difundindo a Educação,
braços da prosperidade que se agigantam ao 
compartilhar com seus cidadãos, braços de 

diamantes que interagem com a nação...          
A cidade tem...

A leveza do olhar     
A delicadeza das ondas do mar     

A magnitude das estrelas e esperança afl orar, como 
rio de curso único faz seu percurso deleitar, aceita as

 vitórias da vida com o pensamento a sonhar, deleitando sentimen-
tos sem se lamentar,acolhendo o universo 

distribuindo seus planetas na ordem para se acalmar.    
Destinos chuvosos de um povo a se transformar.    

Triunfantes são suas estradas percorridas por asas 
da justiça que tem o sonho sem se hipnotizar.   

Transfi gurar é o seu legado de gerações invisíveis 
que perpetua a luz com o prazer de cuidar:  

De mim, de você, de nós, de todos... gerando afl ições, 
dúvidas que projetam na diversidade de heranças para comparti-
lhar  o amor, a fé , o esplendor, colorindo a cor dos dias de eterni-

dade de cada família a prosperar. Cidade 
adotiva que elimina os espinhos com o desabrochar 
das rosas nos verdes campos de algodão. Dignifi ca 
os lendários conhecimentos de povos que imigram 

sorridentes da cultura para povoar...    
Estica-se a fenda história das histórias a se concretizar. 

“A fé acalenta a todos neste ciclo embalado pelo 
amor divino...” Paranacity tem cognição acelerada 

e com respeito é muito estimada e admirada!!!   

Aniversário de Paranacity
26 de Novembro, Feriado Municipal

ALEGRIA E GRATIDÃO após anos de luta, fi nalmente proprietário de sua terra, o casal jardimolindense 
Nadir e Antônia Rezende recebem título das mãos do Presidente Jair Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro entrega 
títulos de terra a agricultores do Paraná

08
PÁGINA

Unifl or comemora seu
sexagésimo aniversário

03
PÁGINA

Nessa segunda-feira 
(15), feriado da Pro-
clamação da Repú-

blica, ocorreu em Santo 
Inácio a 21ª Cavalgada das 
Missões. Com objetivo de 
manter viva a tradição local, 
a comitiva, que recebe o 
nome da cidade, organizou 
o evento que contou com 
o apoio da prefeitura. Após 
um longo período sem ativi-
dades como esta, devido a 
pandemia do novo corona-
vírus, o município retoma as 
festividades que anunciam o 
seu aniversário.

“Queremos manter essa 
tradição, fazer mais eventos 
como prova de laço e outras 
atividades envolvidas com o 
meio rural, o mundo country, 
porque as pessoas da nossa 
cidade curtem e gostam 
muito. Então, queremos 
manter essas festividades e 

Retomada Cavalgada das 
Missões em Santo Inácio

Organizado pela Comitiva Santo 
Inácio, o evento acontece após 
longo período sem festividades

fomentar ainda mais. Nosso 
objetivo é continuar dando 
todo o apoio”, afirmou a 
prefeita de Santo Inácio, 
Dra. Geny.

Cerca de 450 cavaleiros 
percorreram um trajeto de 
quase 15 km. A cavalgada 
teve início no Parque de 
Rodeio Édis Turcato, passou 
pelas ruas do município e na 
área rural. Após a conclu-
são do percurso, foi servido 
almoço aos participantes. 
Houve ainda a entrega de 
troféus para as comitivas 
da região que estiveram 
presentes.

A vereadora, Noéllen Je-
sus de Oliveira Mota, que 
foi uma das organizadoras 
da cavalgada, explicou que 
a equipe se reuniu algumas 
vezes até formar a comitiva 
há alguns meses e a partir 
daí começou a planejar o 

evento. 
“Tínhamos organizado 

esta cavalgada para um data 
anterior, porém teve que ser 
adiada devido a pandemia, 
mas graças a Deus deu tudo 
certo. Nós fomos agregando 
muitas coisas para garantir 
um bom evento e com se-
gurança.”

Além das autoridades 
municipais, o deputado es-

tadual, Soldado Adriano 
José, esteve prestigiando a 
cavalgada. “É um momento 
bastante feliz. As pessoas 
aqui em Santo Inácio e no 
Paraná, não viam a hora de 
se reunir novamente, após 
esse momento de pande-
mia. A cavalgada é uma 
coisa que a população daqui 
e da região gosta bastante.” 
Por Ingrid Tomimitsu.

Janete, esposa do 
comerciante e vereador 
Valdecir Euzébio Valério 

completou mais um 
ano de vida neste 

último dia 10. “Através 
dessa mensagem 
quero parabenizar 

minha companheira 
por mais este dia que 

comemoramos juntos, 
desejo uma vida longa 

e abençoada por Deus”.
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As atividades de comemoração 
se realizaram de forma restri-
ta, com poucos convidados, 

ainda por consequência da pande-
mia. Reunidos na sede própria do 
Legislativo Municipal, o Presidente 
da Casa, Romualdo Adriano Rodri-
gues, convida os presentes para a 
mesa principal: o Deputado Estadual 
Evandro Araújo; o representante da 
Deputada Federal Aline Sleutjes, 
David Hernandes; o representante 
do Deputado Federal Zeca Dirceu, 
empresário Aílton Buso; o Asses-
sor do Deputado Evandro Araújo, 
José Roberto; a ilustre unifl orense, 
Dr. Regina Celia Ferrari Longuini, 
Desembargadora do Tribunal de 
Justiça do Estado do Acre; o primeiro 
Vice-Prefeito de Uniflor, Sr. Pedro 
Ferrari; as esposas, fi lha e irmão 
de ex-prefeitos: Terezinha Ferrari 
Pagliaci, Catarina Perez Marmo 
Gonçalez, Mariley Neves Ribeiro 
Zanchetti; Selma Moraes e Julie 
Anderson Pettenazzi; o chefe de ga-
binete Norton de Oliveira Carvalho, 
representando todos os Servidores 
do Município; o Vice-Prefeito Luiz Ri-
cardo Ornelas e a esposa, Fernanda 

Nova Esperança: GIONALGIONALee

Unifl or comemora 
de emancipação política

A
N
O
S

O município de Unifl or comemorou neste feriado Nacional de 15 de Novembro, 60 anos de Emancipação 
Política Administrativa, relembrando um passado de glórias e destacando as conquistas do presente

Barbosa; o Prefeito José Bassi Neto 
e a esposa, Salete Correa; o pastor 
Aguinaldo Rodrigues da Silva; o 
Pastor Rosinaldo Silva Barbosa e os 
Vereadores: Elaine Nunes Franzoni, 
Fernando Figueiredo, José Carlos da 
Silva, Marcos dos Santos Bonfi m, 
Maycon Carlos de Oliveira, Odair 
Oprini e Sidney Mendonça Correa. O 
Vereador Alexandre Risso não pode 
estar presente, pois se encontrava 
de plantão a serviço da Sanepar.

O Presidente da Câmara, Ro-
mualdo Adriano Rodrigues, abriu 
a sessão, dizendo do orgulho em 
ter a presença de todos os pares 
participando da Sessão Solene. 
Inicialmente o Pastor Aguinaldo fez a 
leitura de um texto bíblico, lendo três 
versículos da Bíblia Sagrada como 
ato de bênçãos pelo aniversário de 
Unifl or. Em seguida o Pastor Rosinal-
do convidou a todos para rezarem o 
Pai-Nosso, confi rmando as bênçãos 
a Unifl or através desta oração. 

Após a execução do Hino Nacio-
nal Brasileiro, o Presidente abriu a 
palavra aos Vereadores, que rapida-
mente agradeceram e parabeniza-
ram o Município pela Emancipação 
Política. 

“Primeiramente agradeço a 
Deus por me dar a honra de presidir 
esta Sessão Solene e a todos os pre-
sentes. Sei que este Município tem 
muito a oferecer e proponho aqui 
lutar dia e noite para que Unifl or siga 
da melhor forma, com o empenho 
dos nossos Vereadores e Servidores 
Públicos. Agradeço Unifl or por ter me 
acolhido ainda aos 15 anos e cada 
dia mais quero representar melhor 
o nosso município”. 

Logo após, o Deputado Estadual 
Evandro Araújo, fala da “grande 
honra de estar aqui nesta manhã, 
lembrando os pioneiros desta terra 
que marcaram aqui a sua história. 
A gente comemora o aniversário de 
uma cidade, e isso é um momento 
de muita alegria, de muita honra, 
pois 60 anos é uma data bonita para 
se comemorar. Lembrei-me dos pio-
neiros e das pioneiras e também de 
um grande escritor brasileiro, Rubem 
Alves. A gente precisa que os Prefei-
tos sejam jardineiros, ao invés de 
lenhadores; deixem de olhar o seu 
quintal, para olhar o jardim de todos. 
Unifl or é uma cidade de beleza e tem 
muito a ver com construir jardins e 
política com vocação, mas não para 
tirar alguma coisa pra si. Desde que 
conheci o Zé Bassi e o Luiz Ricardo, 
percebi muitas qualidades nestes 
dois líderes, qualidade de fazer o 
bem, de servir. É uma dobradinha  
que defende os interesses do Muni-
cípio, cuidando do jardim que é de 
todos. Quero agradecer a todos que 
fi zeram Unifl or ser o que ela é e eu 
tenho a honra de representar Unifl or 
na Assembleia Legislativa. Podem 
contar com meu empenho”. 

Em seguida a fi lha de Unifl or, Re-
gina Célia Ferrari Longuini, Desem-
bargadora no Estado do Acre usou 
da palavra, visivelmente lisonjeada 
e emocionada: 

“Agradeço a oportunidade de 
estar aqui vendo as mulheres fa-
zendo parte das decisões políticas. 
Cumprimento meu pai, Pedro Ferrari, 
pioneiro desta terra e cumprimento a 
professora Terezinha Ferrari Pagliaci, 
esposa do ex-prefeito Carlão e a to-
dos os outros Prefeitos que fi zeram 
história aqui. Após uma longa fala, 
citou um poema indígena do século 
XVII, que lembra que quem faz as 
mudanças somos nós mesmos. Aqui 
existem pessoas de grande amor 
e que deram suas vidas por esta 
cidade. Eu digo que o meu civismo 
vem da minha terra. Aqui aprendi 
solidariedade com professores que 
fi zeram o melhor por mim. A socieda-
de hoje, ainda machista, não valoriza 
as mulheres como deveria. Que mais 
mulheres possam participar da polí-
tica! Elas que sempre foram tratadas 
como um complemento do homem, 
hoje tem e devem cada vez mais ter 
voz na política”. 

Aílton Buso, representando o 
Deputado Federal Zeca Dirceu: 

“Nossas crianças são bem cui-
dadas e são elas que continuarão a 
construir tudo isso: nossos quintais. 
Quando a gente é escolhido pelo 
povo, a gente é Prefeito para todos e 
para todas, embora sempre havendo 
divergências na política. Mas é o 
amor que temos pela população que 
deve prevalecer. Quero agradecer a 
todos pelo convite e quero lembrar 
que o maior tesouro que temos é a 
agricultura familiar e vale a pena 
investir nisso. Deixo também um 
grande abraço do Deputado Federal 
Zeca Dirceu, que está em Brasília à 
disposição dos senhores”. 

David Hernandes, representante 
da Deputada Federal Aline Sleutjes: 

“É com muita satisfação que 
estamos aqui nesta data histórica 
para Uniflor. A Deputada Federal 
Aline não pode estar presente, mas 
pediu-me para dar um abraço em 
todos e estar presente aqui hoje. 
A base da Deputada é muito longe 
da região noroeste, mas ela quer 
atender Unifl or e cidades vizinhas. 
Só neste ano já encaminhou mais 
de 400 mil reais e ela faz questão 
de privilegiar as cidades pequenas, 
que é onde os recursos fazem a 
diferença. Na eleição passada ela 
não teve apoio de nenhum Prefeito 
e, mesmo tendo derrotas antes, foi 
eleita porque Deus quis lhe dar esta 
oportunidade. Há dois anos e 11 me-
ses é a Deputada que mais recursos 
mandou para o Paraná: mais de 30 
milhões de reais. Zé Bassi e Luiz 
Ricardo minha palavra é de gratidão 
e muito obrigado por a Deputada 
Aline ser representante de Unifl or. 
O gabinete dela é de todos: Prefeito, 
Vice, Vereadores e de Todos, mesmo 
não tendo tido nenhum voto aqui na 
eleição passada. É pra frente que se 
anda, é pra cima que se olha”. 

Pedro Ferrari, primeiro Vice-
-Prefeito de Unifl or: 

“Agradeço a todos que se lem-
braram de mim e digo aos Vereado-
res, para que tenham conhecimento, 
que eu fui escolhido como primeiro 
Vice- Prefeito,  pelos demais verea-
dores da época. Era assim naquele 
tempo.”

Em seguida uma homenagem 
aos pioneiros sob o olhar da Profes-
sora Irene, representando as Vere-
adoras e as Mulheres que fi zeram 
parte da história do Município. 

(Cumprimenta as Mulheres da 
mesa e as autoridades presentes). 

“Quero falar desta pequena ho-
menagem, sob um novo olhar, lendo 
um pequeno trecho da história de 
Unifl or, que fala sobre a marcha do 
tempo e sobre o café, que passou a 
ser a maior riqueza do lugar e cita o 
nome de diversos pioneiros. 

Essa é a história ofi cial. O que 
falta aqui nesta história ofi cial? Falta 
homenagear as mulheres. Devemos 
colocar as mulheres também como 
protagonistas. Nossa pioneira na 
política foi a Sra. Maria Aparecida 
da Silva Ayres, pessoa de grande 
humildade e grande sabedoria. Foi 
a primeira Professora e primeira 
Vereadora do Município. Depois 
Mariley Zanchetti, Cleunice Alencar, 
Ivonete Merenda, eu, Irene, Vânia e 
Elaine. Apenas sete mulheres foram 
Vereadoras nestes 60 anos. Lembra 
de outras mulheres pioneiras, que 
prestaram um inestimável serviço 
ao Município: as benzedeiras Dona 
Saturnina, Dona Cida Heringer e 
Dona  Maria do “Capitão”.  Também 
falou da grande Marilia Mendonça, 
que dizia o seguinte: “Meu feminis-
mo é de atitude”. Essa moça tão 
jovem e talentosa conseguiu colocar 
a mulher no mais alto patamar da 
música, onde o universo é predomi-
nantemente masculino. Mulheres 
também devem ser sujeitos históri-
cos. Parabenizo a todas as mulheres 
e todos os homens que fi zeram a 
nossa história”. 

Vice- Prefeito Luiz Ricardo Or-
nelas: 

O Prefeito Zé Bassi e o Vice Luiz Ricardo, acendem as 
velas do bolo de aniversário acompanhados

das esposas Salete e Fernanda 

Durante a Sessão, destacou-se 
a fundamental participação 
feminina na construção de 
Unifl or. “Os que aqui chegaram 
vieram acompanhados 
de suas esposas, que 
cozinhavam, lavavam 
roupas, cuidavam dos fi lhos, 
davam aulas e num trabalho 
importante, mas pouco 
lembrado, faziam ser real o 
sonho dessa comunidade”

“Inicio dizendo do orgulho que 
eu sinto dos nossos Vereadores, que 
lutam pela cidade, correndo atrás 
junto com o Prefeito e vejo o quanto 
eles são empenhados em fazer o 
Município melhorar, acompanhando 
a administração, fazendo a dife-
rença em cada requerimento, em 
cada pedido, em cada ofi cio. Tenho 
também orgulho de fazer parte da 
equipe, junto com o Prefeito, na ad-
ministração de Unifl or, que hoje tem 
uma obra 100% com recursos do 
Município. Também agradeço a par-
ceria com os Deputados Estaduais 
e Federais, construindo uma Unifl or 
melhor para todos. Nasci aqui, me 
orgulho muito de fazer parte dessa 
terra tão hospitaleira, de um povo 
batalhador”. 

Prefeito José Bassi Neto: 
O Prefeito José Bassi vem de 

uma longa tradição empresarial. An-
tes de ser Prefeito, atuou no setor de 
fl oricultura. Zé Bassi, como gosta de 
ser chamado, aposta na experiência 
empresarial para administrar uma 
cidade, que tem uma multiplicidade 
econômica enorme: “temos um pólo 
industrial muito forte, além de um 

setor de tecnologia agrícola bastante 
desenvolvida”. A semente lançada 
no solo unifl orense deve frutifi car 
nos próximos anos, assegura Bassi. 
“Colocamos as contas em dia. Agora, 
podemos investir” e continuou:

“É um prazer estar aqui hoje, 
comemorando os 60 anos de Uni-
fl or. Agradeço a presença de todos. 
Temos uma história grande a contar 
também. Nasci aqui e esta batalha 
não veio por vir. Minha família che-
gou aqui em 1949 e tenho muito 
amor por esta cidade. Comemo-
ramos esta data e sabemos que 
temos ainda uma longa estrada a 
caminhar. Estamos aqui dando gra-
ças a Deus a quem iniciou tudo isso, 

gratos à população que confi ou na 
gente e temos que fazer um grande 
trabalho. Temos que  trabalhar em 
conjunto para atingir os objetivos 
que nosso Município precisa e 
para conseguirmos, temos que ter 
alguém a nível estadual e federal, 
para conquistar recursos para o 
nosso Município. Quero agradecer 
aos Vereadores aqui presentes e 
ao meu Vice-Prefeito, Luiz Ricardo. 
Parabéns Unifl or e obrigado a todos”. 

Com o Hino de Unifl or e Para-
béns a você, apresentados pela 
Professora Irene e João Ferreira, 
popular Beda, encerra-se a Sessão 
Solene comemorativa aos 60 anos 
de Emancipação Política de Unifl or.

O Prefeito Zé Bassi e o Vice Luiz Ricardo, acendem as 
velas do bolo de aniversário acompanhados

das esposas Salete e Fernanda 

HINO DE UNIFLOR
Homenageando a cidade, Irene e Beda 

demonstram o amor pela cidade 
entoando o Hino de Unifl or ao vivo

Pedro Ferrari, 1º Vice-Prefeito

Romualdo Adriano Rodrigues
Presidente da Câmara

Luiz Ricardo Ornelas
Vice-Prefeito

José Bassi Neto
Prefeito
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REPUBLICAÇÃO

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO EXECUÇÃO E VIGENCIA 
EXTRATO DO CONTRATO. 

CONTRATO:........................Nº 156/2020 

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2020 

CONTRATANTE:..............MUNICÍPIO DE COLORADO (PR); 

CONTRATADA:................ ITAFE CONSTRUÇÕES CIVIS EIRELI ME 

CNPJ: ................................. 78.342.565/0001-44 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Segundo Termo Aditivo de Prazo execução e vigência  da Contratação de empresa especializada 

em serviços de engenharia para execução de reforma do prédio da sede do CISVAP – Colorado 

- Pr, em consonância com os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da 

Tomada de Preço nº 001/2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO DE EXECUÇÃO 

O presente termo aditivo tem como PRORROGAÇÃO PRAZO DE  EXECUÇÃO  E VIGENCIA 

por mais 12 (doze) meses, do contrato original celebrado entre as partes em 24 (vinte e quatro) de Abril 

de dois mil e vinte, nos termos previstos em sua Cláusula Sétima – Prazo.  

CLÁUSULA TERCEIRA – DA NOVA DATA DE VIGENCIA EXECUÇÃO 

SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO DA EXECUÇÃO E VIGENCIA, contados a partir do dia 25 

(vinte e cinco) dias de outubro de 2021, com nova vigência até 25 (vinte e cinco) dias de outubro dois 

mil e vinte e dois, do prazo original do Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA - FUNDAMENTOS 

O presente aditivo fundamenta-se nas informações e autorização da Secretária Municipal de Obras, 

datada de 20/10/2021, que fica fazendo parte integrante deste aditamento, como se nele estivesse 

transcrita, e encontra amparo legal no artigo 57, § 1° inciso III, § 2º da Lei n.º 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO E FORO 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no contrato original, 

firmado em 24 de abril de 2020. 

E, por estarem justos e acertados, firmam o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, na 

presença de 02 (duas) testemunhas.              

COLORADO-PR, 22 de outubro de 2021. 

__________________________________________ 

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO 

PREFEITO 

presença de 02 (duas) testemunhas.             

COLORADO-PR, 22 de outubro de 2021.

__________________________________________

MARCOS JOSÉ CONSALTER DE MELLO

PREFEITO

Firefox about:blank
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EXTRATO DO 5º ADITIVO DE REEQUILÍBRIO DE PREÇO 

CONTRATO Nº 025/2021 - FMS 
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADA:AUTO POSTO SANTO INÁCIO LTDA -CNPJ 11.975.132/0001-55 
OBJETO: FICA ACERTADA ENTRE AS PARTES O 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 
Nº 025/2021 – FMS 
LOTE 0001:GASOLINA – passando do valor de R$ 6,47 (Seis reais e quarenta e sete 
centavos)/litro para o valor de R$ 6,76 (Seis reais e setenta e seiscentavos)/litro. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
O crédito necessário no atendimento das despesas do presente termo aditivo, serão os mesmos já 
constante no contrato original.  

 
VIGÊNCIA: 29 DE MARÇO DE 2022 
DATA DA ASSINATURA: 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 
SUELLEN SEFRIAN TURCATO 

Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 
 
 
 
  

EXTRATO DO 10º APOSTILAMENTO 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021 - PMSI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 40/2020 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO 
CONTRATADA:AUTO POSTO SANTO INÁCIO LTDA - CNPJ 11.975.132/0001-55  
OBJETO: FICA ACERTADA ENTRE AS PARTES O 10º APOSTILAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2021 – PMSI 
LOTE 0001:ETANOL – passando o valor de R$ 5,09 (Cinco reais e nove centavos)/litropara 
o valor de R$ 5,83 (Cinco reais e oitenta e trêscentavos)/litro. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

003 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO  
      001 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO  
      15.452.0011.2043MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
000953.3.90.30.00.00  000  Material de Consumo 
001003.3.90.30.00.00  504  Material de Consumo                                                 
05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS 
      002DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL 
      26.782.0011.2042 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ROSDOVIARIO MUNICIPAL 
005153.3.90.30.00.00  000  Material de Consumo 
005203.3.90.30.00.00  504  Material de Consumo 
005253.3.90.30.00.00  510 Material de Consumo 
005303.3.90.30.00.00  511  Material de Consumo 
003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
      15.452.0011.2043MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
006303.3.90.30.00.00  000  Material de Consumo 
006353.3.90.30.00.00  504  Material de Consumo 
006403.3.90.30.00.00  510  Material de Consumo 
006453.3.90.30.00.00  510  Material de Consumo 
06 DEPTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 
      001 DIVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL  
      08.244.006.6019MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CRAS  
007203.3.90.30.00.00  000  Material de Consumo 
       07 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
       001 DIVISÃO DE ENSINO  
       12.361.0007.2033 Manutenção E OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
009853.3.90.30.00.00  000  Material de Consumo 
009903.3.90.30.00.00  103  Material de Consumo 
009953.3.90.30.00.00  104  Material de Consumo 
010003.3.90.30.00.00  107  Material de Consumo 

 
VIGÊNCIA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021 
DATA DA ASSINATURA: 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 
GENY VIOLATTO 

Prefeita Municipal 
 

 
EXTRATO DO 15º APOSTILAMENTO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 - FMS 
 

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CONTRATADA:AUTO POSTO SANTO INÁCIO LTDA -CNPJ 11.975.132/0001-55 
OBJETO: FICA ACERTADA ENTRE AS PARTES O 15º APOSTILAMENTO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2021 – FMS 
LOTE 0001: ETANOL – passando do valor de R$ R$ 5,09 (Cinco reais e nove centavos)/litropara 
o valor de R$ 5,83 (Cinco reais e oitenta e três centavos)/litro. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
09 DEPTO DE SAÚDE 
001 Fundo Municipal de Saúde 
10.301.0014.2097 Manutenção dos Veículos da Unidade Básica de Saúde 
00390 – 00001 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 
00395 – 00303 – 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo 
 
VIGÊNCIA: 19 DE NOVEMBRO DE 2021 
DATA DA ASSINATURA: 05 DE NOVEMBRO DE 2021. 

 
SUELLEN SEFRIAN TURCATO 

Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 

 
EXTRATO DO 16º APOSTILAMENTO 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2020 - PMSI 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO 
CONTRATADA: AUTO POSTO SANTO INÁCIO LTDA -CNPJ 11.975.132/0001-55  
OBJETO: FICA ACERTADA ENTRE AS PARTES O 16º APOSTILAMENTO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 150/2020 – PMSI 
LOTE 0001:GASOLINA – passando o valor de R$ 6,47 (Seis reais e quarenta e sete 
centavos)/litro para o valor de R$ 6,76 (Seis reais e setenta e seis centavos)/litro. 
 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

05 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS 
        002DIVISÃO DE TRANSPORTE RODOVIARIO MUNICIPAL 
26.782.0011.2042 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRANSPORTE ROSDOVIARIO MUNICIPAL 
005153.3.90.30.00.00  000  Material de Consumo 
005203.3.90.30.00.00  504  Material de Consumo 
005253.3.90.30.00.00  510 Material de Consumo 
005303.3.90.30.00.00  511  Material de Consumo 
003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
15.452.0011.2043MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS  
006303.3.90.30.00.00  000  Material de Consumo 
006353.3.90.30.00.00  504  Material de Consumo 
006403.3.90.30.00.00  510  Material de Consumo 
        07 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO 
        001 DIVISÃO DE ENSINO  
12.361.0007.2033 Manutenção E OFERTA DE TRANSPORTE ESCOLAR 
009853.3.90.30.00.00  000  Material de Consumo 
009903.3.90.30.00.00  103  Material de Consumo 
009953.3.90.30.00.00  104  Material de Consumo 

 
VIGÊNCIA: 19 de Novembro de 2021 
DATA DA ASSINATURA: 05 deNovembrode 2021. 

 
GENY VIOLATTO 

Prefeita Municipal 
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Exercício: 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

DATA: 16/11/2021       PROTOCOLO:  /  PROCESSO: 84 
CONTRATANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: SINARA APARECIDA MELETTI CAMARGO 

Endereço: PRINCIPAL - DISTRITO IMBIAÇABA,  
Bairro: CENTRO   Cidade: SANTA INES - PR CEP: .- 

CNPJ: 27.907.828/0001-84  Insc. Estadual:  

Telefone:  
OBJETO 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA  NO DISTRITO DE IMBIAÇABA PARA LANCHES. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

0600412306000720303390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 
0600412306000720303390300000 1103 MATERIAL DE CONSUMO 
0600412306000720303390300000 1104 MATERIAL DE CONSUMO 
0700110301000620313390300000 1303 MATERIAL DE CONSUMO 
0700110301000620313390300000 1495 MATERIAL DE CONSUMO 
0800415452001020473390300000 1000 MATERIAL DE CONSUMO 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 

 1   1   11843   600.00 PÃO FRANCÊS kg  9,50  5.700,00 
 1   2   20878   150.00 QUEIJO MUSSARELA - fatiado, embalagem com dados de 

identificação, data de fabricação e de validade, peso liquido e 
registro no Ministérioda Saúde e/ou Agricultura. Deverá ser 
transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o fabricante) e 
adequadas, respeitando a características do produto. De modo que as 
embalagens não se apresente alteradas, 

kg  32,00  4.800,00 

 1   3   20882   130.00 "PRESUNTO - fatiado, cozido sem gordura .Embalagem com dados 
de identificação do produto, marca do fabricante, lote, validade, peso 
liquido, e registro no Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Deverá 
ser transportado em carros fechados refrigerados, em embalagens e 
temperaturas corretas (10ºc ou de acordo com o 
fabricante) e adequadas, respeitando a características do produto. De 
modo que as 
embalagens não se apresente alteradas." 

kg  21,00  2.730,00 

 1   5   20883   120.00 MORTADELA - fatiada, tipo bolonha; constituida da mistura de 
carnes bovina, ave e suina; fécula de mandioca, proteína vegetal de 
soja, água, regulador de acidez lactato de sódio, sal, dextrina, 
antioxidante ácido lático, especiarias naturais (alho, cebola, coentro, 
pimenta, pimenta síria, pimenta-branca, noz moscada e extrato de 
orégano), conservador nitrito de sódio, estabilizante tripolifosfato de 
sódio, realçador de sabor glutamato monossódico, estabilizante 
pirofosfato tetrassódico, açúcar, corante natural carmim de 
cochonilha, antioxidante ácido ascórbico e acidulante ácido cítrico. 
não contém glúten; ; de primeira qualidade; isento de sujidades e 
outras subsrtancia estranhas a sua composicao; acondicionado em 
plastico, atoxico. 

kg  16,00  1.920,00 

Total: 
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EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°2 Termo do contrato nº.48/2020,  objetivando a REGISTRO DE 
PREÇOS OBJETIVANDO A COMPRA DE DIESEL S10 PARA VEÍCULOS 
PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS PR.. 
decorrente de Pregão n°   26/2020, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA INES e a AUTO POSTO DE SANTO INACIO LTDA  inscrita no CNPJ sob nº. 
11.975.132/0001-55. aditivam o contrato na importância de R$    28.841,90 (vinte e oito 
mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos) nos termos  da  Lei de 
licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 

SANTA INES 25 DE OUTUBRO  de 2021. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO 

Exercício: 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

 
 
 Termo de aditivo n°3 Termo do contrato nº.48/2020,  objetivando a REGISTRO DE 
PREÇOS OBJETIVANDO A COMPRA DE DIESEL S10 PARA VEÍCULOS 
PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INÊS PR.. 
decorrente de Pregão n°   26/2020, que entre si celebram PREFEITURA MUNICIPAL 
DE SANTA INES e a AUTO POSTO DE SANTO INACIO LTDA  inscrita no CNPJ sob nº. 
11.975.132/0001-55 aditivam o contrato na importância de R$    63.375,00 (sessenta e 
três mil, trezentos e setenta e cinco reais) nos termos  da  Lei de licitações n.º 8.666/93.   
Fundamentação Legal: Artigo 57, § 1º da Lei de Licitações nº 8.666/93. 
 
 

SANTA INES 25 DE OUTUBRO  de 2021. 

BRUNO VIEIRA LUVISOTTO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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T E R M O  D E  DISPENSAD E  L I C I T A Ç Ã O  41 / 2021 

Exercício: 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico. 
EMBASAMENTO LEGAL 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Prefeito Municipal 
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T E R M O  D E  DISPENSAD E  L I C I T A Ç Ã O  40 / 2021 

Exercício: 2021 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
Estado do Paraná 

DATA: 10/11/2021       PROTOCOLO:  /  PROCESSO: 83 
CONTRATANTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES 
CONTRATADO(A) 

Fornecedor: ZAMPIROLI & CIA LTDA-ME 

Endereço: AV. PARIGOT DE SOUZA,  
Bairro: JARDIM ALVORADA   Cidade: COLORADO - PR CEP: .- 

CNPJ: 07.396.777/0001-66  Insc. Estadual:  

Telefone:  
OBJETO 

Contratação de empresa para serviços especializado em  paisagismo no município. 

Programática Fonte Descrição 
DESPESA 

0800215451001020773390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0800215452001012013390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 
0800415452001020473390390000 1000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 

ITEM(S) 
Qtde. Unidade Descrição Item Orde Lot V. Unitário V. Total 

 1   1   22314   1.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PAISAGISMO NA PRAÇA 
CENTRAL E NO CEMITÉRIO MUNICIPAL 

OUM  17.400,00  17.400,00 

Total: 

Artigo 24, da Lei Federal nº 8666/93 de 21 de junho de 1993, conforme parecer jurídico. 
EMBASAMENTO LEGAL 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Prefeito Municipal 
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Rio Vivo repovoa Rio Ivaí com 
220 mil dourados e lambaris

Previna-se, novem-
bro Azul. Visitando 
as cooperativas Inte-

grada e a Cocamar, os co-
laboradores da saúde do 
município de Floraí fizeram 
aferição de pressão arterial 
glicemia capilar e a coleta 
para o exame PSA para o 
câncer de próstata.

Nos registros momento 
em que se fazia essa impor-
tante ação para os funcio-
nários das cooperativas. A 
prefeita Edna Contin que já 
se manifestou com relação a 
esse tema, continua acom-
panhando esse importan-
te serviço da Secretaria de 
Saúde Florai.

Os funcionários ficaram 
imensamente agradecidos 
registrando esse importante 
momento que é uma ação 
inovadora, é de responsabili-
dade da secretaria de saúde 
do município de Floraí.

A soltura de 20 mil dou-
rados e 200 mil lamba-
ris no Reio Ivaí, no mu-

nicípio de  Mirador,  contou 
com a presença de 200 par-
ticipantes do 20º Hally Fluvial 
SOS Rio Ivaí, neste final de 
semana. Os competidores fo-
ram recepcionados pelo se-
cretário do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo (Se-
dest), Márcio Nunes.

Os peixes soltos são juve-
nis e, por isso, farão a desova 
já na piracema, que segue até 
o mês de março, colaboran-
do com um repovoamento 
ainda maior das espécimes 
no Rio Ivaí. Eles foram adqui-
ridos com base na Resolução 
Conjunta número 10/2021, da 
Sedest e o Instituto Água 
e Terra (IAT), publicada em 
abril deste ano, com normas 
para estocagem e repovoa-
mento de peixes.

Com essa soltura, o 
Rio Vivo atinge a marca 
de 670 mil novos peixes 
nas Bacias Hidrográficas 
do Paraná - Iguaçu, Para-
ná, Paranapanema e Ivaí. 
Além do repovoamento 

PROGRAMA RIO VIVO JÁ PROMOVEU A SOLTURA DE 670 MIL PEIXES ALEVINOS E JUVENIS NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS IGUAÇU, PARANÁ, PARANAPANEMA E IVAÍ

dos rios, o objetivo é pro-
mover a educação am-
biental. Durante o evento, 
crianças aprendem sobre 
a importância de cuidar 
da fauna aquática e do en-
torno dos rios, com o plan-
tio de mudas de árvores 
nativas, através do progra-
ma Paraná Mais Verde.

“Estamos aqui tratando 
de uma questão de educa-
ção. Este é um momento 
que mostra o respeito que 
o Governo tem com o meio 
ambiente”, destacou o se-

cretário. Pelo programa, os 
peixes recebem todo o tra-
tamento adequado para es-
tarem aptos à soltura. 

“São ações simples, mas 
que colocaram o Paraná 
como o número um no 
Ranking de competitivida-
de dos Estados e também 
conquistamos o prêmio da 
OCDE, organismo da ONU 
que diz que o Paraná é o Es-
tado que tem as melhores 
práticas com relação à con-
servação do meio ambien-
te”, completou o secretário.

O superintendente de 
Pesca e Bacias Hidrográfi-
cas do Paraná pela Sedest, 
Francisco Martin, destacou 
a importância do Rio Ivaí 
para a pesca esportiva. “Este 
é um trecho que o Gover-
no do Estado entende que 
pode se tornar uma reserva 
esportiva e referência para o 
Brasil e o mundo. Pretende-
mos trazer turistas de fora 
para a pesca na modalidade 
esportiva e para isso, esta-
mos aumentando a quanti-
dade de peixe, cuidando e 

preservando”, disse.
HALLY – Durante 20 

anos, esta é a primeira vez 
que o Hally Fluvial SOS Rio 
Ivaí tem o apoio e a partici-
pação efetiva do Governo 
do Estado. Os competidores 
navegam 220 km com ativi-
dades ecológicas, plantan-
do mudas de árvores e reco-
lhendo resíduos do rio.

Nova Esperança, por 
exemplo também esteve 
presente e  foi represen-
tada pelo Responsável do 
Viveiro de Mudas (anexo 

ao Jardim Botânico muni-
cipal), o ex-vereador Devair 
Galani, que sob doação, o 
município de Nova Espe-
rança  forneceu  mudas de 
arvores nativas e frutiferas, 
por entender que o Rio Ivaí, 
apesar de não fazer mar-
gem ao município , mesmo 
assim, entende que o Rio é 
para todos e de todos. 

O evento é organizado 
pela Associação Regional de 
Proteção e Pesca Amadora 
de Paraiso do Norte (AR-
PPAPAN) e pela Associação 
de Proteção Ambiental e 
Pesca Amadora de São Car-
los do Ivaí (APAPASC), com 
apoio da Sedest e Instituto 
Água e Terra (IAT), comuni-
dade e parceiros.

Durante o trajeto, os bar-
cos passam pelas belezas 
do Rio Ivaí com corredeiras, 
praias, ilhas e diversidade 
de fauna e flora. O ponto de 
partida, neste sábado (13), foi 
no município de São Carlos 
do Ivaí, na Balsa Santo An-
tônio. O hally terminou  na  
segunda-feira (15), no Porto 
Camargo, em Icaraíma.

Da redação, Jaqueline Gal-
vão - Em sua estreia no 
Campeonato Paranaen-

se de Handebol Junior, a sele-
ção masculina da Unicesumar/
Imobiliária Paiaguás/Top Mate 
Restaurante/Maringá assumiu 
o papel de protagonista ao su-
perar todos os seus adversários, 
conquistando o inédito título 
da competição. Diante de Pa-
ranavaí, os maringaenses im-
puseram seu ritmo de jogo e 
administraram a vantagem até 

o apito final, fechando o placar 
em 42 a 31, vitória que consa-
grou o time no lugar mais alto 
do pódio com 100% de aprovei-
tamento. O resultado foi coroa-
do com a eleição de atleta des-
taque da partida para Marcos 
Paulo Oliveira, enquanto a arti-
lharia ficou com Vinícius Salva-
dor, do elenco paranavaiense.

Jogar em seus domínios é 
uma grande responsabilidade 
e a jovem seleção de Paranavaí 
deixou a técnica Cristina Ganza-

rolli (Crika) bastante orgulhosa 
por sua atuação: “Fiquei muito 
feliz, porque esse campeonato 
veio para coroar todo o nosso tra-
balho. Essa equipe, que disputou 
a competição, é vice-campeã da 
categoria cadete, então esses 
meninos estão crescendo muito 
dentro da modalidade, tenho or-
gulho de tudo que fizeram em 
quadra. Durante a competição 
ganhamos de grandes equipes 
como Londrina e Mandaguaçu, 
que são referência aqui na região, 

e a final fizemos um bom jogo 
contra Maringá, não vencemos, 
mas jogamos bem, fizemos um 
excelente primeiro tempo e no 
segundo nosso rendimento caiu 
um pouco e não conseguimos 
nos recuperar, mais estou mui-
to orgulhosa por tudo que esses 
atletas jogaram”, analisou Crika.

BRONZE - Na disputa pelo 
3º lugar, Mandaguaçu e Lon-
drina ficaram frente a frente, 
apresentando um duelo acirra-
do, disputado bola a bola. Com 

a vantagem de dois gols na 
primeira etapa (12 a 10), o time 
mandaguaçuense comemorou 
a vitória por 27 a 25 e colocou a 
medalha de bronze no pescoço, 
encerrando sua participação 
entre as três melhores equipes 
da categoria sub-21 do Estado. 
O selecionado da técnica Fer-
nanda Bocchi ainda celebrou 
a indicação do goleiro José Au-
gusto Oliveira como melhor jo-
gador do confronto. Já o camisa 
13 do elenco londrinense, Felipe 

Santos, ficou com a artilharia do 
jogo, ao marcar 10 gols.

O Campeonato Paranaense 
de Handebol Junior é promo-
vido pela Liga de Handebol do 
Paraná e conta com o apoio dos 
municípios-sede, da Associação 
Paranaense de Árbitros de Han-
debol (APAH), da Confederação 
Brasileira de Handebol (CBHb), 
do BIG 1,99, da Kempa e da 
Trans Scalcon, e tem patrocínio 
do Supermercado Allmayer, da 
Copel e do Governo do Paraná.

O vice-líder do Governo, o 
deputado estadual Cobra 
Repórter, apresentou, na 

quinta-feira (11), requerimento, 
na Assembléia Legislativa do 
Paraná, solicitando melhoria 
nos acostamentos, a realização 
de recape asfáltico com pintura 
de faixas na pista, a colocação 
de sinalização e demais ade-
quações na PR-463, em espe-
cial, no trecho entre os municí-
pios de Colorado e Paranacity.

“Essa é uma reclamação 
antiga dos motoristas que tra-

fegam por este local e chegou 
até mim através do coordenador 
da Defesa Civil de Colorado, Ro-
sivaldo Aparecido (Zoinho), e da 
vereadora Andrea Dias. Reivin-
dicamos essas melhorias com a 
finalidade de garantir segurança 
na PR-463”, explicou o deputado 
Cobra Repórter. O requerimento 
foi endereçado ao secretário es-
tadual de Infraestrutura e Logís-
tica, Sandro Alex, e ao diretor do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR), 
Fernando Furiatti.

Florai avanço no programa 
NOVEMBRO AZUL Vereadora e Coordenador da Defesa Civil 

apresentam demandas da cidade ao 
Deputado Cobra Repórter

COLORADO

O deputado estadual Cobra 
Repórter, vice-líder do 
Governo, recebeu a visita, 

na quarta-feira (10), em seu es-
critório regional localizado em 
Londrina, do coordenador da 
Defesa Civil de Colorado, Rosi-
valdo Aparecido (Zoinho), e da 
vereadora Andrea Dias.

Eles conversaram sobre as 
demandas do município, entre 
elas, a necessidade de material 
fresado para estradas rurais, a 
continuação das obras da Rodo-
via Deputado Branco Mendes e, 
na oportunidade, o deputado já 
garantiu que vai destinar um Kit 
Educatron para o para o Colégio 
estadual Cívico Militar Cecília 
Meireles. “Esse kit é composto 
por aparelhos de televisão, com-
putadores e um kit multimídia 
para cada uma das salas do Co-
légio. Esse trabalho faz parte de 
uma estratégia do governador 
Ratinho Junior em investimen-
tos importantes na Educação 
para proporcionar um ambien-
te saudável e cada vez mais 
moderno dentro das escolas do 
Paraná”, explicou o deputado 
estadual Cobra Repórter.

Deputado Cobra Repórter
solicita melhorias na PR-463

Maringá se consagra campeã estadual do handebol junior

Maringá foi protagonista do Campeonato Paranaense de Handebol Junior, 
superando todos os seus rivais para subir no lugar mais alto do pódio

Jogando em seus domínios, a equipe de Paranavaí ficou com a medalha 
de prata da competição O time de Mandaguaçu completou o pódio da categoria sub-21

Divulgação/LHPr



Nova Esperança | 17 de Novembro de 2021 | Quarta-feira Nova Esperança: Edição 3381 | Colorado: Edição 2468 07Desde 1960

GIONALe

  
MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 

ESTADO DO PARANÁ 
 

 

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

-HOMOLOGAÇÃO- 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 51/2021 
 

Pelo presente termo, fica HOMOLOGADO o procedimento licitatório 
acima referido, haja vista a observância, em toda a sua tramitação, do disposto 
na Lei Federal nº 10.520/02 a Lei Federal nº 8.666/93. 

Fica HOMOLOGADA, ainda, a adjudicação do objeto constante nos 
autos feita pela Comissão. 

EMPRESAS VENCEDORAS: 
JMF COMERCIO E IMPORTADORA DE MAQUINAS LTDA, com o 

valor de R$ 20.670,00 (vinte mil, seiscentos e setenta reais); 
KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA, com o 

valor de R$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais); 
SIDIRLEI MARCOS MARTINES - ME, com o valor de R$ 4.390,00 

(quatro mil, trezentos e noventa reais). 
 
 Total Geral Homologado: R$ 89.360,00 (oitenta e nove mil, 

trezentos e sessenta reais). 
   

Flórida/PR, 16 de novembro de 2021. 
 
 
 

ANTONIO EMERSON SETTE 
Prefeito Municipal 

/PR, 16 de novembro

NTONIO EMERSON S
Prefeito Municipal

 
  

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 35/2021 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : SIDIRLEI MARCOS MARTINES - ME, 
Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 
MÁQUINAS DE COSTURA DIVERSAS PARA INCENTIVO 
DA INDÚSTRIA LOCAL (EMENDA PARLAMENTAR 
202128740009 – DEPUTADO FEDERAL LUIZ 
NISHIMORI). 

Valor total da 
Contratação 

: R$ 4.390,00 (quatro mil, trezentos e noventa reais)  

Vigência do contrato : 31 de dezembro de 2021. 
 

Flórida, 16 de novembro de 2021. 
 

ANTONIO EMERSON SETTE 
Prefeito Municipal 

 

 
  

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 

 
 

RUA SÃO PEDRO, 443, CEP 86780-000 
TELEFONE (44) 3257-1212 

www.florida.pr.gov.br / E-mail: gabinete@florida.pr.gov.br 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2021 
 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : JMF COMERCIO E IMPORTADORA DE MAQUINAS 

LTDA, 
Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 
MÁQUINAS DE COSTURA DIVERSAS PARA INCENTIVO 
DA INDÚSTRIA LOCAL (EMENDA PARLAMENTAR 
202128740009 – DEPUTADO FEDERAL LUIZ 
NISHIMORI). 

Valor total da 
Contratação 

: R$ 20.670,00 (vinte mil, seiscentos e setenta reais)  

Vigência do contrato : 31 de dezembro de 2021. 
 

Flórida, 16 de novembro de 2021. 
 

ANTONIO EMERSON SETTE 
Prefeito Municipal 

 
  

MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

 
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2021 

 
Contratante : MUNICÍPIO DE FLÓRIDA 
Contratada : KOBEST COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA 

LTDA., 
Objeto : REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 
MÁQUINAS DE COSTURA DIVERSAS PARA INCENTIVO 
DA INDÚSTRIA LOCAL (EMENDA PARLAMENTAR 
202128740009 – DEPUTADO FEDERAL LUIZ 
NISHIMORI). 

Valor total da 
Contratação 

: R$ 64.300,00 (sessenta e quatro mil e trezentos reais)  

Vigência do contrato : 31 de dezembro de 2021. 
 

Flórida, 16 de novembro de 2021. 
 

ANTONIO EMERSON SETTE 
Prefeito Municipal 

 
 
 

dezembro de 2021.

16 de novembro de 2021.

ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal

31 de dezembro de 2021

16 de novembro de 2021.

ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal

31 de dezembro de 2021

16 de novembro de 2021.

ANTONIO EMERSON SETTE
Prefeito Municipal
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Assim como não se deve 
comparar o vôlei de qua-
dra com o vôlei de praia, 

ou o futebol de campo com o 
de salão, as duas modalidades 
do mountain bike (XCM e XCO) 
devem ser consideradas por 
suas características específi -
cas, pois não existe “a melhor”. 
Cabe a cada atleta procurar 
conhecer estas modalidades 
e curtir ambas ou aquela que 
mais lhe proporcionar o prazer 
de pedalar. Uma te leva a curtir 
o visual das estradas e a outra, 
o desafi o de superar obstáculos 
e muita diversão.

Na manhã do domingo (07) 
do corrente mês,  aconteceu  
a XCM Mandaguaçu Abelha 
Grande. O evento foi realizado 
pela Prefeitura de Mandaguaçu 
e a Secretaria de Esportes, 
com o apoio das Secretarias 
de Saúde, Segurança Pública, 
Indústria, Comércio e Turismo, 
e Equipe BCM. 

Estiveram presentes na 
prova o Prefeito Professor Índio, 
Vice Prefeito Gilmar Cadamuro, 
Deputado Estadual Drº Batista, 
secretário do Departamento 
de Esporte Gustavo Saes, se-
cretária do Departamento de 
Indústria, Comércio e Turismo 
Zenaide Mendes Batilani, os 
vereadores Raul Coelho e Fla-
vio Pinheiro, representando o 
Poder Legislativo, e a equipe 
do esporte do município. 

O Prefeito Professor Índio 
deu a sua palavra sobre o 
evento. “Dou boas-vindas a 
esse evento do Esporte, é um 
prazer tê-los aqui. E contem-
plem a natureza, faça suas 
atividades e conheça Manda-
guaçu pelo espaço rural”.  O 
Deputado Estadual Drº Batista  
parabenizou a todos os parti-
cipantes das provas. “Quero 
parabenizar a todos que estão 
participando desse excelente 
evento, que busca qualidade de 
vida, trazendo saúde à vida”. O 
Vice Prefeito Gilmar Cadamuro 
completa dando boas-vindas e 
parabenizando a todos. “É um 
prazer receber aos integrantes 
desta jornada, empreitada, 
que é um desafi o muito bom, 

Mandaguaçu realizou XCM 
Abelha Grande, no dia 07

esporte esse que vem dando 
de encontro o benefício a toda 
população.” O secretário do 
Departamento de Esporte Gus-
tavo Saes cita o investimento 
da Prefeitura no esporte no 
município. “É uma realização 
da Prefeitura de Mandaguaçu 
que segue investindo forte no 
esporte da cidade.” 

As provas foram realizadas 
em duas categorias, a de 40 
km (em dupla) e 60 km (indi-
vidual). O trajeto teve como 
largada e chegada no Ginásio 
de Esportes “Barbosão” A Pre-
feitura de Mandaguaçu e o De-
partamento de Esporte agora 
estará trazendo eventos para 
que os munícipes possam estar 
se exercitando e se divertindo 
também.

Na prova Principal individual 
Elite Masculino o Campeão foi 
Cristian Egidio da Rosa , que 
mora em Maringá, mas com-
pete por Taubaté.

E na Elite Feminino a Cam-

peã, foi Silene Zonatto de Mat-
tos, da Equipe Mouraõense de 
Ciclismo. Alto Paraná, Apucara-
na, Araruna, Astorga, Borrazo-
polis, Cambira, Campo Mourão, 
Cianorte, Doutor Camargo, 
GoioerÊ, Gurupi, Ivaiporã, Jan-
daia do Sul, Loanda, Londrina, 
Mandaguaçu, Marialva, Man-
daguari, Maringá, Mauá da 
Serra, Nova Esperança, Nova 
Londrina, Osvaldo Cruz - SP, 
Paiçandu, Paranavaí, Pitanga, 
Presidente Castelo Branco, 
Quarto Centenário, Rolândia, 
Santa Cruz de Monte Castelo, 
Santa Isabel do Ivaí, São Carlos 
Do Ivaí, São Jose Dos Pinhais, 
Sarandi e Tijucas do Sul.

E os demais resultados 
podem ser vistos no site: /
https://noroesteciclismo.com.
br/desafi o-xcm-abelha-grande-
-mandaguacu/

A  organização: Ficou a 
cargo de Mrsantos & Obino / 
Assessoria Esportiva Marcio 
Santos 

1°Encontro de Capacitação para
os Catadores de Materiais 

Recicláveis da COOPERPOEMA

No sábado passa-
do, no auditório 
da Casa da Cul-

tura de Paranapoema 
ocorreu o 1° Encontro 
de Capacitação para os 
Catadores de Materiais 
Recicláveis da COOPER-
POEMA, cujo objetivo foi 
proporcionar o aprimora-
mento e empoderamento 
da atividade de catador, 
além de transformá-lo 
em multiplicador de co-
nhecimento no ambiente 
de trabalho, demonstran-
do o seu protagonismo, 
como agente de relevan-
te importância na comu-
nidade que reside. 

O encontro ocorreu no 
período matutino com 
os seguintes objetivos 
específi cos: Dotá-los dê 
conhecimento sobre a 
legislação cooperativis-
ta, numa abordagem his-
tórica; Apresentar-lhes a 
diferença da legislação 
cooperativista e as de-
mais (CLT, Estatutário); 
Expor sobre a responsa-

bilidade para com os con-
tratos fi rmados com a mu-
nicipalidade, bem como a 
autonomia da cooperativa; 
Discorrer sobre o ambiente 
de trabalho saudável com 
tolerância e feedback, os 
relacionamentos interpes-
soais no trabalho, focando 
na parceria, no coletivo, no 
trabalho em equipe;

O encontro seguiu o 
seguinte cronograma: His-
tórico e legislação coo-
perativista, com foco na 
responsabilidade coletiva, 
autonomia do empreen-
dimento, fala ministrada 
pelo advogado Elvino Fa-
ganello Neto.

Na sequência a Gestora 
em RH Núbia Carolina da 
Silva abordou sobre as re-
lações no trabalho, a reso-
lução de confl itos através 
do diálogo, fez uma fala 
bem didática e envolvente, 
com exemplos simples e 
participação de todos.

Presente o Engenhei-
ro Agrônomo e professor 
universitário Augusto, que 

destacou sobre a orga-
nização da equipe dos 
Catadores, compostos 
pelos municípios de 
Paranapoema e Jar-
dim Olinda, uma orga-
nização com apoio dos 
Prefeitos de ambos os 
municípios, um projeto 
diferenciado que não 
ocorre na maioria dos 
municípios brasileiros, 
embora seja uma exi-
gência da lei. 

Por fi m a técnica em 
Meio Ambiente Adélia 
Pichek Faganello fi na-
lizando o encontro des-
tacou a importância dos 
elos da corrente: coleta, 
segregação, prensagem 
e comercialização, to-
dos importantes para 
o processo, também 
abordou sobre as alte-
rações no recolhimento 
da Previdência Social.

Foi sem dúvida uma 
manhã produtiva, enri-
quecedora para todos, 
sendo o primeiro de 
vários encontros.

Estado apresenta programas para desenvolvimento 
sustentável a prefeitos da Amunpar

O Presidente da Repú-
blica, Jair Bolsonaro, 
participou, na tarde 

da sexta-feira (5), em Castro, 
da entrega de títulos defini-
tivos e provisórios para famí-
lias beneficiárias da reforma 
agrária do estado.

O objetivo da medida é 
ampliar o acesso ao crédito, 
além de promover a inclu-
são produtiva das famílias 
e a segurança jurídica no 
campo. Os documentos en-
tregues permitem a auto-
nomia e o desenvolvimento 
econômico dos pequenos 
produtores.

Na ocasião a equipe da 
Prefeitura de Jardim Olin-
da acompanhou as  cinco  
famílias do Assentamento 
Mãe de Deus que recebe-
ram o Título de Posse de 
suas propriedades direta-
mente das mãos do Pre-
sidente da República Jair 
Messias Bolsonaro. São 
elas; Francisco Luiz de Oli-
veira e esposa Maria Bezer-
ra;  Nário Francisco da Sil-
va; Cleuza Antunes; Nadir 
Antônio Rezende e espo-

Representantes dos 
28 municípios que 
integram a Amunpar 

(Associação dos Municípios 
do Noroeste Paranaense) 
conheceram nesta sexta-
-feira (12) os programas e 
projetos da Secretaria do 
Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo (Se-
dest). As ações, apresenta-
das pelo secretário Márcio 
Nunes, em Paranavaí, são 
voltadas à preservação e 
melhoria do meio ambien-
te e vão desde o plantio de 
mudas de árvores nativas 
até grandes obras, como 
parques urbanos.

O secretário falou sobre 
como é possível integrar 
políticas dos municípios ao 
Programa Paraná Mais Ver-
de, que já atingiu a marca 
de mais de 5 milhões de 
mudas distribuídas gratui-
tamente através dos 19 Vi-
veiros Florestais do Instituto 
Água e Terra (IAT). São cerca 
de 100 espécies produzidas 
com o objetivo de recupe-
rar áreas degradadas e re-
florestar o Estado.

Também foram apresen-
tados avanços na produção 
de energia limpa e barata, 
através do Paraná Energia 
Sustentável, que desburo-
cratiza licenciamentos para 
construção de empreendi-
mentos que geram energia 
com baixa emissão de Ga-
ses de Efeito Estufa (GEE). 
O Descomplica Rural tam-
bém garante agilidade nos 
processos de licenciamento 
ambiental no campo.

“Isso fez o ciclo agroin-
dustrial do Paraná se 
adiantar em dez anos. Para 
montar um frigorífico, são 
necessários cerca de 700 
aviários e uma boa empresa 

consegue emitir o licencia-
mento de cerca de 70 aviá-
rios por ano. A Cooperativa 
LAR, após o lançamento do 
Descomplica Rural, conse-
guiu a emissão do licencia-
mento de 700 aviários em 
apenas quatro meses, com 
toda segurança jurídica do 
órgão ambiental”, destacou 
o secretário.

PARQUES URBANOS – 
Um dos destaques na Se-
dest é o projeto de Parques 
Urbanos, que restaura áreas 
de fundo de vale ou áreas 
com ações erosivas nos mu-
nicípios e as transforma em 
espaços de lazer para a po-
pulação. Atualmente, exis-
tem 46 projetos de Parques 
Urbanos aprovados com in-
vestimentos de mais de R$ 
46,8 milhões. Os espaços 
incluem áreas de lazer de 
uso público, como quios-
ques com churrasqueiras, 
parques infantis, pistas de 
caminhada, lagos, acade-
mias de terceira idade, en-
tre outras estruturas.

Outros projetos da Se-
dest apresentados para os 
municípios são o Previna 
(preservação do Patrimônio 
Natural do Estado e com-
bate a incêndios); o Água 
no Campo (perfuração de 
poços artesianos para abas-
tecer áreas rurais); o Rio 
Vivo (preservação da vida 
aquática e repovoamento 
de rios); o CastraPet Paraná 
(controle populacional de 
cães e gatos, prevenção de 
zoonoses); o voluntariado 
(envolvimento da popula-
ção em ações de educação 
ambiental voltadas aos ani-
mais silvestres); e o Patrulha 
Ambiental (auxilia os muni-
cípios no abastecimento de 
água, combate a incêndios, 

PROJETOS E AÇÕES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E DO TURISMO FORAM APRESENTADOS 
EM ENCONTRO EM PARANAVAÍ COM 28 REPRESENTANTES QUE INTEGRAM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO 

NOROESTE PARANAENSE. PROPOSTA É COLOCAR OS PROGRAMAS À DISPOSIÇÃO DAS PREFEITURAS

limpeza de calçadas e ges-
tão de resíduos sólidos).

ENCONTROS – No mês 
passado, o encontro foi re-
alizado com 12 prefeitos da 
Amenorte (Associação dos 
Municípios do Médio Noro-
este do Paraná). A propos-
ta da pasta é apresentar as 
ações em reuniões com to-
das as associações de mu-
nicípios do Estado.

De acordo com o secre-
tário Márcio Nunes, espe-
cialmente os municípios de 
pequeno porte precisam do 
apoio do Estado para colo-
car em prática as ideias que 
estão no papel. Ele lembra, 
ainda, que é fundamental 
que os gestores municipais 
estejam atentos ao desen-
volvimento das cidades com 
foco na sustentabilidade.

“Nessa Secretaria, nos-
sa missão é mostrar que é 
possível crescer, se desen-
volver, gerar emprego e 
renda, melhorar a vida das 
pessoas, fazer turismo, cui-
dar do meio ambiente e re-
cuperá-lo, tudo ao mesmo 
tempo”, disse Nunes.

AMUNPAR – A Associa-
ção dos Municípios do No-
roeste Paranaense conta 

com 28 membros. Para o 
prefeito de Terra Rica e pre-
sidente da Amunpar, Julio 
Cesar Leite, é importante 
que especialmente os pre-
feitos de pequenos municí-
pios tenham conhecimento 
a esses projetos.

“Todos sabemos da difi-
culdade de executar obras 
e atender as expectativas 
da população, e essa Se-
cretaria tem uma dinâmica 
muito diferente, abrindo 
caminhos para desenvolver 
nossos projetos de maneira 
sustentável”, destacou.

Fazem parte da 
Amunpar os seguintes mu-
nicípios: Alto Paraná, Ama-
porã, Cruzeiro do Iguaçu, 
Diamante do Norte, Guaira-
çá, Inajá, Itaúna do Sul, Jar-
dim Olinda, Loanda, Mari-
lena, Mirador, Nova Aliança 
do Ivaí, Nova Londrina, Pa-
raíso do Norte, Paranapo-
ema, Paranavaí, Planaltina 
do Paraná, Porto Rico, Que-
rência do Norte, Santa Cruz 
do Monte Castelo, Santa 
Izabel do Ivaí, Santa Môni-
ca, Santo Antônio do Caiuá, 
São Carlos do Ivaí, São João 
do Caiuá, São Pedro do Pa-
raná, Tamboara, Terra Rica.

sa  Antônia Alves da Luz  e  
Marcos Aparecido Ortega. 

“Quando 
a gente en-
trega esses 
títulos, além 
de você dar 
d i g n i d a d e 
a essas pes-
soas, muita 
gente está há 
50 anos es-
perando seu 
título, você 
está dando uma carta de al-
forria para ele. Ele sabe que 

o que fizer na sua proprie-
dade a partir de agora fica-

rá para seus 
filhos e seus 
netos”, res-
saltou o Pre-
sidente Jair 
Bolsonaro em 
seu discurso.

Foi um 
momento de 
profunda ale-
gria em ver o 
sonho dessas 

famílias realizado, graças a 
um árduo trabalho da admi-

Presidente Jair Bolsonaro entrega títulos
de terra a agricultores do Paraná

REFORMA AGRÁRIA

A Comitiva Municipal foi composta pela Prefeita Lucimar Morais, seu vice prefeito Weverton José, os vereadores 
Milton, Tavinho e Gato (Adagoberto) e as famílias agraciadas com os títulos de suas terras

nistração municipal e o em-
penho do governo federal, 
disse a Prefeita Lucimar de 
Souza Morais

O casal Nadir Antônio 
Rezende (Neno) e Antônia 
Alves da Luz, que vivem 
no Assentamento Mãe de 
Deus, em Jardim Olinda,  

receberam  o título do lote 
de 15,9 hectares das mãos 
do Presidente Jair Bolsona-
ro. “Tenho muito orgulho 
de estar recebendo o títu-
lo das mãos do Bolsonaro”, 
disse o agricultor.

Ele é um dos  mais novo 
contemplado com o Título 

da Terra, o trabalhador rural 
Nadir (Popular Neno) um 
dos agraciados com o Título, 
teve a honra de poder falar a 
todos os presentes no even-
to agradecendo ao Presi-
dente e ao Governo Federal 
e exaltando a alegria em ser 
Jardinolindense e Brasileiro. 

AO TODO, O GOVERNO 
FEDERAL EMITIU 5.669 
TÍTULOS DEFINITIVOS 

E PROVISÓRIOS 
PARA FAMÍLIAS 
PARANAENSES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAÍ 
 

 

Floraí PR/ Cep 87.185-000 / Rua Presidente Getúlio Vargas, 177 / Tel: (44) 3242 -8300 
www.florai.pr.gov.br 

 
 

 
DECRETO Nº 254/2021 

 
SÚMULA:  Nomeação de cargo comissionado e dá outras 

Providências. 
 

A Prefeita Municipal de Florai, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e, de conformidade com as disposições contidas na Lei nº 895/2001 de 
03 de abril de 2001, e suas alterações l.m. nº 954/2004, de 21 de dezembro de 2004.  

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º - Nomear a partir de 17 de novembro de 2021, o senhor: 

FRANCISCO BARRAGAN NETO – R.G. Nº 1.063.283 SSP/PR, inscrito sob o C.P.F N° 
208.594.069-20, para ocupar o cargo de provimento em Comissão de Assessor de 
Departamento, Símbolo CC-6, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal.  

 
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
 

Paço Municipal, “Osvaldo da Silva”, aos 16 dias do mês de novembro de 
2021. 

 
 

EDNA DE LOURDES CARPINÉ CONTIN 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

 

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 

 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2021 

DISPENSA 62/2021- PMO 
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada:  AXM DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES EIRELI 

Objeto: AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUÍDOS ÀS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO 

DE OURIZONA, MATERIAL DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO PRÓPRIOS DE NATAL PARA A 

DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE AS 

FESTIVIDADES DO NATAL LUZ. 
Duração: 31/12/2021. 

Valor: R$ 17.275,32 (Dezessete mil duzentos e setenta e cinco reais e trinta e dois centavos). 

Fundamentação Legal: art. 24, II da Lei 8.666/93 

Data da Assinatura: 16 de novembro de 2021. 

Ourizona-PR, 16 de novembro de 2021. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 

 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2021 

DISPENSA 60/2021- PMO 
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada:  JR COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA. 

Objeto: AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PAPAIS NOÉIS INFLÁVEIS DE 2,40 METROS, PARA SEREM 

COLOCADOS NA DECORAÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ DURANTE A REALIZAÇÃO DAS 

FESTIVIDADES DO NATAL LUZ. 
Duração: 31/12/2021. 

Valor: R$ 1.599,80 (Um mil quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). 

Fundamentação Legal: art. 24, II da Lei 8.666/93 

Data da Assinatura: 16 de novembro de 2021. 

Ourizona-PR, 16 de novembro de 2021. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 

 

 

 
EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2021 

DISPENSA 61/2021- PMO 
Contratante: MUNICÍPIO DE OURIZONA-PR 

Contratada:  LUBRIMARQUES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 

Objeto: AQUISIÇÃO DE PANETONES A SEREM ENTREGUES AOS FUNCIONÁRIOS DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA EM COMEMORAÇÃO AO NATAL E FINAL DO ANO. 
Duração: 31/12/2021. 

Valor: R$ 2.697,00 (Dois mil seiscentos e noventa e sete reais). 

Fundamentação Legal: art. 24, II da Lei 8.666/93 

Data da Assinatura: 16 de novembro de 2021. 

Ourizona-PR, 16 de novembro de 2021. 

 

MANOEL RODRIGO AMADO 
Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

art. 24, II da Lei 8.666/93

novembro de 2021.

Ourizona-PR, 16 de novembro de 2021

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

NICIPAL DE OURIZONA

art. 24, II da Lei 8.666/93

novembro de 2021.

Ourizona-PR, 16 de novembro de 2021

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal

NICIPAL DE OURIZONA

art. 24, II da Lei 8.666/93

novembro de 2021.

Ourizona-PR, 16 de novembro de 202

MANOEL RODRIGO AMADO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA 

RUA BELA VISTA, 1014 – OURIZONA, PARANÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

EDITAL DE ELEIÇÃO N° 001/2021 
 

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE ELEIÇÃO PARA A FUNÇÃO DE DIREÇÃO DAS 
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
MARIA BUZINARO SAVOLDI E ESCOLA MUNICIPAL ROCHA POMBO, PARA BIÊNIO DE 
2022 A 2023.  
 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO torna público o presente Edital de Eleição para o 
preenchimento da função de Direção das Unidades de Ensino Municipais CMEI Maria Buzinaro Savoldi e 
Escola Municipal Rocha Pombo de Ourizona/PR, de acordo com a Lei Municipal Nº 784 de 26 de setembro 
de 2013 e Lei Municipal Complementar nº 1.057 de 22 de outubro de 2021, CONVOCA a Comunidade 
Escolar nos seguintes termos:  

DAS INSCRIÇÕES 
 

1.1-As inscrições serão realizadas na Secretaria Municipal de Educação no período de 22 a 25 de novembro 
de 2021 das 8:30hs às 11:30hs e das 13:30hs às 16:30hs.   

 
1.2- Para concorrer à função de Direção Escolar o candidato deverá:  

a) Ter formação em Pedagogia ou outra Licenciatura Plena acompanhada de formação em Nível 
de Pós-Graduação na área específica, concluídos em instituições devidamente reconhecidas 
pelo Ministério da Educação. 

b) Ser professor efetivo do quadro do magistério e estar em pleno exercício de suas funções 
junto às instituições de ensino da rede municipal de Ourizona. 

c) Ter vencido o estágio probatório, no caso de candidato detentor de 01 (um) cargo de 
professor com carga horária de 20(vinte) horas semanais, ou ter vencido o estágio probatório 
pelo menos em 01 (um) cargo, se o candidato for detentor de 02(dois) cargos de professor de 
20(vinte) horas semanais. 

d) Ter disponibilidade para exercer a referida função em regime de dedicação exclusiva;  
e) Participar de ciclos de estudos a serem organizados pela Secretaria Municipal de Educação 

e/ou Coordenação Pedagógica do município;   
f) Ter idoneidade no gerenciamento de recursos pessoais, bem como em relação a Prestação de 

Contas, atendimento de prazos e demais procedimentos estabelecidos pela administração. 
g) Ter disponibilidade para o cumprimento da Carga Horária exigida de acordo o porte da 

Unidade Escolar a que concorrer. 
h) Ter participado do Curso em Gestão Democrática Educacional ofertado pela Secretaria 

Municipal de Educação em 2021, com carga horária total de 20horas, tendo tido um 
aproveitamento de pelo menos 80% do total do curso. 

1.3- Ficarão impedidos os candidatos que:  
a) Tenham sido exonerados, dispensados ou suspensos do exercício da função em decorrência de 

processo administrativo disciplinar;   
b) Estejam respondendo a processo administrativo disciplinar, processo de sindicância ou inquérito 

policial;   
c) Estejam inadimplentes junto à justiça.  

 1.4 Caso não tenha nenhum candidato para concorrer à Direção do Estabelecimento de Ensino, caberá à 
Secretaria Municipal de Educação e ao chefe do Poder Executivo indicar um profissional para ocupar o 
cargo respeitando os requisitos contidos no ITEM 1.2 deste Edital.               

1.5 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar:  
a) Currículo Vitae, comprovando ter formação em pedagogia ou em Licenciatura Plena com 

formação em nível de pós graduação na área específica, concluída em instituições 
devidamente reconhecidas pelo Ministério da Educação (documentado), cópia da Carteira de 
Identidade e cópia do CPF;  

b) Proposta de Trabalho contendo: Capa, Justificativa da Candidatura, Introdução, 
Delimitação do Contexto Escolar, Dimensões; (Anexo – II) 

c) Declaração do Proponente de efetivo tempo de serviço na Rede Municipal de Ensino de 
Ourizona.  

d) Termo de Compromisso redigido pelo candidato para exercer a direção da escola em 
dedicação exclusiva à função de Direção; (Anexo – III) 

e) Termo de Ciência de Cumprimento das Competências da Função de Diretor Escolar. 
Anexo- IV) 

 
1.6 O diretor em exercício deverá garantir o acesso do candidato ao PPP da Escola. 

1.7 Na unidade escolar que não houver candidato inscrito ou os candidatos forem afastados por qualquer 
irregularidade citada neste edital, responderá peladireção um professor designado pelaSecretaria Municipal 
de Educação e Poder Executivo conforme disposto na Lei Municipal nº 784/2013.  

1.8 Do Registro da Candidatura   
1.8.1 A Comissão Eleitoral declamará a aceitação ou indeferimento de cada inscrição no prazo de 
48h (quarenta e oito horas) após o encerramento das inscrições, publicando a decisão no Diário 
Oficial do Município, bem como, no mural da Unidade Escolar Correspondente e na Secretaria 
Municipal de Educação;  
1.8.2 Do ato que deferir ou indeferir inscrição cabe recurso à Comissão Eleitoral, no prazo de 48h 
(quarenta e oito horas). 

DA COMISSÃO ELEITORAL 
 
2.1-   Para cada Unidade Escolar haverá uma Comissão Eleitoral que conduzirá o processo eleitoral de 

candidato à direção, constituída através de Ato Municipal. 
2.1.1- Essa Comissão será composta por: 02(dois) Representantes dos Professores da Educação 
Básica, 02 (dois) Representantes dos Funcionários da Educação e 02 (dois) Representantes dos Pais ou 
Responsável pela Criança,   
2.1.2- Cada representante e suplente dos membros supramencionados será eleito pelo respectivo 
segmento.  
2.1.3- Depois de constituída a respectiva Comissão, eleger-se-á um dos seus membros para presidi-la 
juntamente com seu suplente.   
2.1.4- Será substituído pelo seu suplente, após a comprovação da irregularidade e parecer da Secretaria 
de Municipal de Educação, o membro que praticar qualquer ato lesivo às normas que regulam o 
processo eleitoral.  
 

2.2-    São atribuições da Comissão Eleitoral Escolar:  
  a) garantir o cumprimento irrestrito deste Edital;  
  b) garantir a lisura e normalidade do Processo Eleitoral;  
  c) proclamar o Resultado Final;  
  d) apresentar relatório detalhado e conclusivo para a Homologação Final;  
 

DO VOTO E DO COLÉGIO ELEITORAL 
 

3.1-   O voto é livre e secreto;  

3.2- O colégio eleitoral para eleição da função de Direção Escolar é formado por:  
a) Servidores da educação (professores e demais funcionários) em efetivo exercício na Unidade 

Escolar; 
b) Ocupantes de vagas provisórias que estiverem em efetivo exercício na Instituição de Ensino;   
c) Membros do Conselho Escolar e APMF; 

3.3- Cada eleitor deverá exercer seu direito de voto nas suas respectivas Unidades Escolares;  
3.3 No ato da votação, o eleitor deverá apresentar à mesa receptora um documento oficial de 

identificação com foto (RG ou equivalente);  
3.5.     Não é permitido voto por procuração;  
3.6.     O profissional da educação que ocupa mais de um cargo na instituição de ensino, votará apenas uma 

vez; 
3.7.     O profissional da educação que exercer o seu cargo em mais de uma instituição de ensino, votará nas 

2(duas) Unidades Escolares. 
DA CAMPANHA 

4.1. Deverá haver Assembleia Geral, onde os candidatos terão cada um à mesma fração de tempo para 
exposição e debate de suas Propostas De Trabalho, o qual não deverá exceder 40 minutos) 

4.2. A Proposta De Trabalho do(s) candidato(s) deverá estar publicada nos murais da Instituição de Ensino; 

4.3. O Candidato que não apresentar a Proposta de Trabalho em Assembleia Geral, na data e horário 
marcados pela Comissão Eleitoral Escolar local, estará automaticamente desclassificado;  

4.4.  Caso o candidato possua apelido pelo qual seja conhecido, poderá utiliza-lo para a divulgação de sua 
candidatura junto à comunidade escolar.  

4.5.   É vedado ao candidato fazer exposição de faixas, panfletos e cartazes fora da Instituição Escolar;   

LOCAL E DATA DA ELEIÇÃO 
5.1. A Eleição para a escolha de Direção do Centro Municipal de Educação Infantil Maria Buzinaro Savolvi 

e da Escola Municipal Rocha Pombo, ocorrerá no dia 16 dezembro de 2021. 

5.2. A eleição ocorrerá nas dependências da Secretaria Municipal de Educação, Biblioteca Cidadã Profª 
Ivete Aparecida Zaninelo Boson, Rua Machado de Assis nº 541, das 08h30 às 16h. 

DA RECEPÇÃO E APURAÇÃO DOS VOTOS 
6.1- Os votos serão recepcionados por uma mesa compostas por 3(três) membros titulares e 02(dois) 

suplentes, sendo 1 (um) professor, 1 (um) funcionário da educação e 1 (um) pai ou responsável de 
alunos, escolhidos com antecedência mínima de 03 (três) dias, entre os membros da Comissão 
Eleitoral, vedada a escolha de candidatos, seus cônjuges ou parentes até segundo grau.  

6.2- Poderão permanecer no local destinado a mesa receptora apenas os seus membros e os fiscais 
previamente designados, que poderão solicitar da mesa o registro, em ata, de eventuais irregularidades 
ocorridas durante o processo. 

6.2.1- Cada candidato terá direito a designar um fiscal para acompanhar os trabalhos dos membros da mesa 
receptora que fará a apuração dos votos.  

6.3- O voto será dado em cédula única, contendo o carimbo identificador da Escola Municipal referente, 
devidamente assinado pelo presidente da Comissão Eleitoral e um Mesário. 

6.4- As mesas receptoras, uma vez encerrada a votação e elaborada a respectiva ata, ficam automaticamente 
transformadas em mesas escrutinadoras para procederem imediatamente à contagem dos votos nos 
mesmos locais de votação. 

6.5-Antes da abertura das urnas, a mesa escrutinadora deverá examinar uma a urna verificando se nela há 
indícios de violação, em caso de constatação afirmativa deverão convocar a Secretária Municipal de 
Educação para se tomar as decisões cabíveis e registrá-las em livro próprio. O mesmo procedimento se 
tomará em caso de averiguação de votos tomados em separados, anulando-os se for o caso;  

6.6- Não havendo coincidência entre o número de votantes e o número de cédulas existentes na urna adota-
se o mesmo procedimento do item 6.5. 

6.7-    São nulos os votos que:   
a) Estiverem registrados em cédulas que não correspondem ao padrão;  
b) Indiquem mais de um candidato;  
c) Contenham expressões ou qualquer outro tipo de manifestação daquela que exprime o voto;  
d) Quando não houver possibilidade de identificação do candidato votado e/ou for identificável 

o votante, bem como quando contiver rasuras de qualquer espécie. 
 

6.8 Será eleito o candidato que obtiver a maioria simples dos votos válidos. 
a) A votação só será válida quando a soma dos votos brancos e nulos for inferior a 50% do total de 

votos.  
6.9 Na ocorrência de empate será eleito o candidato, seguindo a ordem dos critérios abaixo:  

a) Tiver maior idade;  
b) Possuir maior titulação;  
c) Constatar maior tempo de serviço na Unidade Escolar em questão; 
d) Sorteio.  

DA POSSE 
7.1.    A posse do candidato eleito ocorrerá no primeiro dia útil do mês de janeiro de 2022.  

7.2.  Comprovado ganho é de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação deste Município 
a realização da transmissão do cargo ao eminente diretor empossado. 

7.3. O candidato eleito será designado para o exercício do cargo de diretor para um mandato de 02(dois) 
anos, contados a partir da data da designação. 

 Parágrafo Único – Para ser designado, o candidato deverá, obrigatoriamente, assinar Termo de 
Compromisso (Anexo- III) e o Termo de Ciência de Cumprimento das Competências do Diretor 
Escolar. (Anexo – IV)  

DOS ANEXOS 
8.1-Consta em anexo neste Edital nº 001/2021:  

a) Ficha de Inscrição do candidato (a) à direção (Anexo- I) juntamente com as cópias de RG, 
CPF e Comprovante de Residência. 

b) Amostra a ser seguida para a Proposta de Trabalho do Candidato à Direção Escolar  
c) (Anexo – II) 
d) Termo de Compromisso de dedicação exclusiva à função de Diretor (Anexo - III)  
e) Termo de Ciência de Cumprimento das Competências do Diretor Escolar (Anexo -IV) 
f) Ata de Apuração da Eleição dos membros da Comissão Eleitoral (Anexo – V) 
g) Designação dos componentes das mesas receptoras /escrutinadoras (Anexo - VI)  
h) Modelo de Cédula para Votação (Anexo - VII)  
i) Modelo de Ata de Apuração da Eleição de Diretor (Anexo - VIII).   
j) Mapa de Apuração com Resultado Final (Anexo – IX) 
k) Cronograma Previsto (Anexo -X)  
l) Lista dos Eleitores – Escola Municipal Rocha Pombo (Anexo- XI) 
m) Lista dos Eleitores – Centro Municipal de Educação Infantil Maria B.Savoldi (Anexo- XII) 

 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1- É vedada ao candidato a inscrição condicional ou por correspondência;  

9.2- As inscrições que não atenderem aos requisitos para a função de direção serão indeferidas;  
9.3- Encerrado o prazo das inscrições, a Secretaria Municipal de Educação encaminhará a lista com as 

inscrições deferidas e indeferidas para a comissão eleitoral, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas;  

9.4- Os casos omissos serão resolvidos pela Secretária Municipal de Educação, ouvida a Comissão Eleitoral 
da Unidade de Ensino, bem como pela Procuradoria Jurídica do Município.  

9.5- Na hipótese de candidato único, o mesmo deverá obter 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos 
votos válidos, para assim ser eleito.    

9.6-Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogando exposto em contrário.  
 

Secretaria Municipal da Educação de Ourizona/PR, aos 16 de novembro de 2021.  

 

_____________________________________ 
Solange Simões Magi 

Secretária Municipal de Educação 
Decreto Nº 029 / 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO (A) À DIREÇÃO 

 
Escola para a qual se candidata: _______________________________________________________  
 
I – DADOS PESSOAIS  
Nome: ___________________________________________________________________________  
Sexo: ____________Data nasc.: ____/____/____ Naturalidade: ______________________________ 
UF: _________   Estado civil:_______________          CPF: _________________________________  
RG: ______________________________Órgão exp.: _______/______expedida em: __________  
Título de eleitor:________________________________     Zona:___________ Seção:___________  
Filiação: Pai: _____________________________________________________________________ 
              Mãe:______________________________________________________________________  
Endereço: ____________________________________________     nº:________ Bairro___________  
Complemento: ___________________________________ Cidade: ____________________________  
CEP: ________________Telefone cel: (   )_________________ Telefone fixo: (   )________________ 
Email: _____________________________________________________________________________  
 
2. DADOS PROFISSIONAIS:   
Graduação: _________________________________________________________________________ Pós 
graduação: Especialização:   (    ) não (     )sim    Em: _____________________________________ 
Mestrado: (    ) não        (    ) sim  Em: ____ _______________________________________________ 
Situação funcional:   (    ) Efetivo     (     ) Estável                 Cargo: ______________________________  
Classe: ____________________________                 Nível: ___________________________________  
Está em período probatório:  (    ) não     (    ) sim  
Possui outro cargo efetivo: (    ) não      (    )  sim    
Rede de ensino:  (    ) Estadual                        (    ) Municipal                             (    ) privada  
Tempo de serviço na Unidade Escolar para qual se candidata:  
(   ) mais de dois anos    (    ) dois anos     (    ) um ano    (    ) oriundo de outra unidade escolar     
Tempo de serviço no Magistério Público: _________________________________________________ 
 
3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Ocupou função de diretor (a) escolar em mandatos anteriores? (    ) sim        (    ) não  
Eleito (    )       Indicado (    )    -          Período: ______________________________  
 

Ourizona/PR,  _____ de ________________________ de 2021.  
 
______________________________                              _____________________________  
                  Candidato                                                         Secretária Municipal de Educação  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

PROPOSTA DE TRABALHO 

Nome do candidato à direção:  _________________________________________________________ 
 
Escola:  ___________________________________________________________________________ 
 

1- CAPA 
Nome da Escola, Nome do Candidato, Mês e Ano 

 
2- JUSTIFICATIVA DA CANDIDATURA 

Importância da elaboração de Proposta de Trabalho.  
 
3- DELIMITAÇÃO DO CONTEXTO ESCOLAR  
Nome da escola, endereço, modalidades atendidas, quadro de professores (número), quadro de 
pessoal administrativo (número), número de alunos aprovados, reprovados e abandono, número de 
alunos matriculados,  
 
4- DIMENSÕES A SEREM PLANEJADAS 

 
4.1- DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL  

FRENTE DE  
ATUAÇÃO 

OBJETIVO 
 

META  AÇÃO  PRAZO 

Legislação e 
Políticas 

Educacionais 

    

Comunidade 
Escolar 

    

Gestão 
Democrática na 

Escola 

    

Administração do 
Sistema de Ensino 

    

4.2- DIMENSÃO PEDAGÓGICA  

FRENTE DE  
ATUAÇÃO 

OBJETIVO 
 

META  AÇÃO  PRAZO 

Compromisso 
com o Ensino e a 

Aprendizagem 

    

Práticas  
Pedagógicas 

    

H.A. e  
Organização do 

Trabalho 
Pedagógico 

    

Inclusão, 
Equidade e 
Igualdade 

    

Avaliações 
Internas e 
Externas  

    

 

4.3- DIMENSÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 

FRENTE DE  
ATUAÇÃO 

OBJETIVO 
 

META  AÇÃO  PRAZO 

Atividades 
Administrativas 

da Escola 

    

Equipe de 
Trabalho  

    

Formação 
Continuada e 
Permanente 

    

Instâncias 
Colegiadas – 

APMF e Conselho 
Escolar 

    

Programas 
 E 

 Projetos 
Educacionais  

    

 

4.4- DIMENSÃO PESSOAL E RELACIONAL 

FRENTE DE  
ATUAÇÃO 

OBJETIVO 
 

META  AÇÃO  PRAZO 

Agir 
Democraticamente 

    

Agir orientado por 
princípios éticos, 
com equidade, 

coerência, justiça, 
transparência e 
imparcialidade. 

    

Trabalho em 
Equipe, Conflitos 

e Situações 
Problemas 

    

Ourizona, _____ de _________________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - III 

TERMO DE COMPROMISSO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA À FUNÇÃO DE DIREÇÃO 

Eu ________________________________________________________________________ 

Portador do Registro Geral de número:______________________________ órgão 
emissor:___________________________ data de expedição em  
______________________, inscrito no CPF de Nº _________________________ Residente 
e domiciliado no município de _________________/PR, à Rua/Avenida 
__________________________________________, Nº__________________ lotado (a) na 
Unidade Escolar 
______________________________________________________________ocupante do 
cargo de 
___________________________________________________________________.  

  Declaro estar ciente e de acordo com os termos estabelecidos no Edital nº 
001/2021/Secretaria Municipal de Educação/Ourizona/PR, e firmo o compromisso de, no 
caso de ser eleito (a), assumir a função de diretor (a) da escola em Regime de Dedicação 
Exclusiva, não tendo outro vínculo empregatício.  

Ourizona, ______ de ____________________ de 2021. 

______________________________________________ 

Nome completo do eleito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - IV 

TERMO DE CIÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE COMPETÊNCIAS 
DA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR 

 
 As Competências e Atribuições do Diretor Escolar estão relacionadas nas várias Literaturas 
Educacionais Nacionais e na Matriz Nacional Comum de Competências do Diretor Escolar apresentadas e 
analisadas a seguir.  
 

DADOS DO SERVIDOR QUE PLEITEIA O CARGO 
NOME: 
 
CARGO PLEITEADO:  Diretor Escolar – Mandato 2022 - 2023                                                                                    
 

 
INSTRUÇÕES 

1- LER ATENTAMENTE CADA ITEM 
2- MARCAR SOMENTE UMA OPÇÃO 
3- NÃO DEIXAR SEM MARCAÇÃO NENHUM ITEM 

 
 DADOS PARA CIÊNCIA DO CONTEÚDO 

ATRIBUIÇÕES / PRÁTICAS / AÇÕES ESPERADAS 
A - DIMENSÃO POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
A.1 – LIDERAR A GESTÃO DA ESCOLA 
 Desenvolver e gerir democraticamente a escola, exercendo uma liderança colaborativa e em diálogo 
com os diferentes agentes escolares.  
 Conhecer as legislações e políticas educacionais, os princípios e processos de planejamento estratégico, 
os encaminhamentos para construir, comunicar e implementar uma visão compartilhada. 
 Liderar a criação de rede de comunicação interna e externa de interação que se reflita em um clima 
escolar de colaboração.  
 Desenhar, em colaboração com os demais agentes escolares, uma visão de futuro da escola, que se 
refletirá na construção coletiva de um plano de trabalho a ser aplicado de forma colaborativa.  
 Identificar necessidades de inovação e melhoria que sejam consistentes com a visão e os valores da 
escola e sejam afirmadas também pelos resultados de aprendizagem dos estudantes. 
 
(        ) CIENTE 
 
A.2 – TRABALHAR COM E PARA A COMUNIDADE ESCOLAR 
 Incentivar a participação e a convivência com a comunidade local, por meio de ações que estimulem 
seu envolvimento no ambiente escolar.  
 Fortalecer vínculos, propor e desenvolver iniciativas educacionais, sociais e culturais com instituições 
comunitárias (como conselhos de setoriais, unidades de saúde e outros).  
 Envolver as famílias e a comunidade de maneiras significativas, recíprocas e mutuamente benéficas 
para qualificar o Projeto Político-Pedagógico e o bem-estar de cada estudante.  
 Incentivar e apoiar os colegiados que envolvem a comunidade, como o Conselho Escolar e a APMF, 
envolvendo-os no planejamento e acompanhamento das atividades escolares, mantendo uma ligação 
permanente de diálogo informado e transparente com todos os envolvidos.  
 Planejar estratégias que possibilitem a construção de relações de cooperação e parceria com a 
comunidade local.  
 Manter contato, comunicar-se, relacionar-se e trocar experiências com diretores de outras escolas da 
Rede de Ensino. 
 Desenvolver iniciativas educacionais e culturais com a participação e presença de instituições e 
lideranças locais. 
 

(        ) CIENTE  
 
A.3- IMPLEMENTAR E COORDENAR A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA 
 Constituir espaços coletivos de participação, tomada de decisões, planejamento e avaliação.  
 Ampliar a participação dos sujeitos da escola, incentivando, valorizando e dando visibilidade à 

participação nos espaços institucionais.  
 Garantir pleno acesso às informações sobre as atividades, ocorrências e desafios da escola para as 

pessoas que trabalham, estudam ou têm seus filhos na escola.  
 Ter a democracia como eixo fundamental da ação da escola, tanto em seus princípios, quanto 

metodologicamente, incluindo as questão de ensino aprendizagem e de garantia do direito à educação. 
 Estabelecer mecanismos de elaboração, consulta e validação do projeto político-pedagógico da escola, 

junto à comunidade escolar.  
 Garantir a publicidade nas prestações de contas e disponibilizar informações, tomando a iniciativa de 

tornar públicos os documentos de interesse coletivo, ainda que não solicitados. 
 Prestar aos pais ou responsáveis informações sobre a gestão da escola e sobre a aprendizagem e o 

desenvolvimento dos estudantes.  
 Realizar Avaliação Institucional, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar. 
 
(        ) CIENTE 
 
A.4- RESPONSABILIZAR-SE PELA ESCOLA E RELACIONAR-SE COM A 
ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE ENSINO 
 Zelar pelo direito à educação e à proteção integral da criança e do adolescente.  
 Acompanhar a frequência dos alunos, buscando identificar problemas de ausências à escola, tomando 

as atitudes necessárias e informando à comunidade escolar e aos órgãos encarregados de zelar pelo 
direito a Educação e a Proteção Integral.  

 Cumprir e fazer cumprir a Legislação Vigente, o Regimento Escolar e o Calendário Escolar.  
 Produzir ou supervisionar a elaboração e atualização de relatórios, registros e outros documentos sobre 

a memória da escola e das ações realizadas. 
 Zelar pela fidedignidade dos dados e informações fornecidas ao sistema/rede de ensino.  
 Conhecer a legislação concernente à educação, e pautar-se por ela nas relações com a administração da 

rede de ensino.  
 Atuar em consonância com a política educacional. 
 
(        ) CIENTE 
 
A.5- COORDENAR AS AÇÕES QUE PROMOVEM A SEGURANÇA NA ESCOLA 
 Desenvolver mecanismos para prevenção a todas as formas de violência.  
 Manter articulação com as instituições da rede de proteção à criança e ao adolescente.  
 Implementar as disposições legais relativas à segurança do estabelecimento de ensino. 
 Divulgar instruções de segurança, zelando para sua efetiva compreensão e promovendo a 

corresponsabilidade dos agentes escolares nesse âmbito.  
 Realizar ações preventivas relacionadas à segurança de todos e da escola. 
● Organizar exercícios de segurança obrigatórios envolvendo todos os atores escolares. 
 
(        ) CIENTE 
 
A.6- DESENVOLVER UMA VISÃO SISTÊMICA E ESTRATÉGICA 
 Conhecer e analisar o contexto local, político, social e cultural, sabendo que esse terá impacto na sua 
atividade. 
 Conduzir a criação e o compartilhamento da visão estratégica, ideias e objetivos para o estabelecimento 

de metas para a Comunidade Escolar que considere as expectativas de aprendizagem para todos. 
● Ter pensamento estratégico e capacidade de planejamento. 
 

(        ) CIENTE 
 

 
B. DIMENSÃO PEDAGÓGICA 
B.1- FOCALIZAR SEU TRABALHO NO COMPROMISSO COM O ENSINO E A 
APRENDIZAGEM NA ESCOLA 
● Conhecer as características pedagógicas próprias das etapas e modalidades de ensino às quais a escola 

que   dirige oferece. 
● Dominar os conhecimentos necessários sobre Currículo, Processos e Metodologias de Ensino. 
 Incentivar práticas pedagógicas ligadas à melhoria da aprendizagem nas etapas e modalidades de 

ensino ofertadas. 
 Conhecer a Base Nacional Comum Curricular para as etapas e modalidades de ensino ofertadas na 
escola.  Conhecer e ser sensível aos fatores internos e externos que afetam e influenciam a 
aprendizagem dos alunos.  
 Incentivar e apoiar a formação continuada do corpo docente da escola, focalizada sempre no ensino e 
aprendizagem de qualidade. 
 
(        ) CIENTE 
 
B.2- CONDUZIR O PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO 
 Conduzir a elaboração de uma proposta pedagógica colaborativa e consistente para a escola. 
 Desenvolver estratégias de acompanhamento e avaliação permanente do aprendizado e do 

desenvolvimento integral dos alunos.  
 Garantir a centralidade do compromisso de todos com a aprendizagem, como concretização do direito à 

educação com equidade.  
 Assegurar um calendário de reuniões pedagógicas, mobilizando a todos em direção à participação e ao 

compartilhamento de objetivos e responsabilidades. 
 
(        ) CIENTE 
 
B.3- APOIAR AS PESSOAS DIRETAMENTE ENVOLVIDAS NO ENSINO E NA 
APRENDIZAGEM 
 Coordenar estratégias para assegurar a aprendizagem e o desenvolvimento de todos os estudantes. 
● Prover, com apoio do sistema e da rede de ensino, as condições necessárias para o atendimento aos 

estudantes com Necessidades Especiais, Transtornos Globais Do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação. 

 Propor e incentivar estratégias para o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes, valorizando a 
importância da escola nas suas escolhas e trajetórias, quando couber.  

 Garantir, na rotina da escola, momentos de troca, planejamento e avaliação entre os professores.  
 Criar estratégias para encorajar o envolvimento dos pais ou responsáveis no processo de aprendizagem 

e desenvolvimento dos estudantes. 
● Promover a Avaliação dos Professores e demais profissionais da escola de acordo com os Documentos 

Orientadores. 
● Garantir, na rotina da escola, que os professores tenham e otimizem momentos de planejamento, 

avaliação e registros do trabalho desenvolvido e do progresso dos alunos, de troca com seus pares e 
construção de projetos coletivos. 

 
(        ) CIENTE  
 
 
B.4- COORDENAR A GESTÃO CURRICULAR E OS MÉTODOS DE APRENDIZAGEM E 
AVALIAÇÃO 
 Coordenar a equipe pedagógica para definir as diretrizes pedagógicas comuns e a estratégia de 
implementação efetiva do currículo em colaboração com o corpo docente.  

 Apoiar os professores, junto com a equipe pedagógica, na condução das aulas e na elaboração de 
materiais pedagógicos.  

 Apoiar a implementação do currículo, metodologias de ensino e formas de avaliação para promover a 
aprendizagem. 

 Promover estratégias de acompanhamento e avaliação do ensino e aprendizagem prevendo sempre a 
colaboração dos docentes e a transparência dos processos também para estudantes e seus pais.  

 Conhecer, divulgar e monitorar os indicadores de desempenho acadêmico dos estudantes em avaliações 
de larga escala e internas, as taxas de abandono e reprovação.  

 Utilizar os dados de desempenho e rendimento(fluxo) da escola na orientação e planejamento 
pedagógico em colaboração com os demais agentes escolares, em particular o corpo docente. 

 
(        ) CIENTE 
 
B.5- PROMOVER UM CLIMA PROPÍCIO AO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL 
 Desenvolver habilidades de resolução de conflitos e construção de consensos com todos os agentes 

escolares (alunos, profissionais família).  
 Desenvolver estratégias com educadores e famílias, discutindo e buscando caminhos seguros para 

evitar comportamentos de risco entre os estudantes.  
 Promover e exigir um ambiente de respeito, colaboração e solidariedade entre todos os membros da 

comunidade escolar.  
 Prevenir qualquer tipo de preconceito e discriminação.  
 Definir rotinas e procedimentos organizacionais para facilitar o desenvolvimento das atividades 

pedagógicas e demais atividades do dia a dia.  
 Garantir o cumprimento das regras e princípios de convivência, com vistas à promoção de um clima 

propício ao desenvolvimento educacional.  
 Promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate à intimidação sistemática (bullying 

e formas especificas de assédio) na escola. 
 
(        ) CIENTE 
 
B.6- DESENVOLVER A INCLUSÃO, A EQUIDADE, A APRENDIZAGEM AO LONGO DA 
VIDA E A CULTURA COLABORATIVA 
 Garantir um ambiente escolar propício e o efetivo acesso de todos às oportunidades educacionais 

promovendo o sucesso acadêmico e o bem-estar de cada estudante.  
 Garantir experiências de ensino adequadas para estudantes com necessidades educacionais específicas, 

sua inclusão nos processos de aprendizagem, sua participação no contexto da escola e o máximo 
desenvolvimento das suas potencialidades, bem como o acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.  

 Garantir e acompanhar o desenvolvimento dos Planos de Ensino Individualizado - PEI adequados aos 
estudantes com necessidades educacionais especiais. 

● Garantir o controle de frequência envolvendo as famílias e a Busca Ativa por alunos faltosos. 
 
(        ) CIENTE 
 
 

 
C- DIMENSÃO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA 
C.1- COORDENAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESCOLA 
 Conhecer princípios e práticas de desenvolvimento e comportamento organizacional da escola.  
 Coordenar a matrícula na unidade escolar, com transparência e impessoalidade seguindo os 

Documentos Orientativos. 
 Acompanhar e monitorar os processos de vida funcional dos trabalhadores da educação e a vida 
escolar dos estudantes.  

 Elaborar com a equipe e comunidade, respeitando as regras do sistema e da rede de ensino, os horários 
e rotinas de funcionamento da escola e garantir seu cumprimento por todos.  

 Supervisionar o fornecimento da Alimentação Escolar, do Transporte Escolar e demais serviços 
prestados à escola.  

 Utilizar Ferramentas Tecnológicas e Aplicativos que promovam uma melhor gestão escolar, tanto no 
planejamento e uso dos recursos, quanto na prestação de contas. 

 
(        ) CIENTE 
 
C.2- ZELAR PELO PATRIMÔNIO E PELOS ESPAÇOS FÍSICOS 
 Garantir ou cobrar dos canais competentes que os serviços, materiais e patrimônios sejam adequados e 

suficientes às necessidades das ações e dos projetos da escola.  
 Coordenar e definir a utilização dos ambientes e patrimônios da escola. 
 Elaborar orientações sobre os usos dos espaços, dos equipamentos e dos materiais da escola de acordo 

com o Projeto Político-Pedagógico. 
 
(        ) CIENTE 
 
C.3- COORDENAR AS EQUIPES DE TRABALHO 
 Trabalhar em equipe.  
 Delegar atribuições e dividir responsabilidades.  
 Motivar a equipe com foco em melhorias e resultados.  
 Coordenar e articular professores e funcionários em equipes de trabalho com compromisso, objetivos e 
metas comuns, previamente discutidos e acordados.  
 Definir com a equipe de gestão e sem perder de vista o Projeto Político Pedagógico, critérios de 
distribuição de professores e estudantes nas turmas e séries/anos, considerando as definições legais 
locais.  
 Identificar soluções para os problemas detectados em diálogo e acordo com os profissionais da escola.  
 Controlar a frequência dos profissionais da escola.  
 Monitorar e comunicar às instâncias superiores a necessidade de substituições temporárias ou 
definitivas de docentes e demais profissionais da escola, evitando o prejuízo para as atividades letivas e 
escolares.  
 Aplicar ou coordenar a aplicação, quando couber, de Sanções Disciplinares Regimentais a 
professores, servidores e estudantes, garantindo amplo direito de defesa.  
 Conduzir a Avaliação de Desempenho da equipe, dando retorno aos avaliados e discutindo os aspectos 
coletivos nas instâncias participativas, como por exemplo o Conselho Escolar.  
 Instituir ações de reconhecimento e valorização dos profissionais da escola.  
 Criar condições para a viabilização da Formação Continuada e Permanente dos profissionais da 
escola. 
 
(        ) CIENTE 
 
C.4- GERIR, JUNTO COM AS INSTÂNCIAS CONSTITUÍDAS, OS RECURSOS 
FINANCEIROS DA ESCOLA 
 Informar-se sobre Legislações e Normas referentes ao uso e à Prestação de Contas dos recursos 
financeiros da escola.  
 Elaborar orçamentos com base nas necessidades da escola, monitorar as despesas e registros, de acordo 
com as normas vigentes e com a participação do Conselho Escolar e APMF. 
 Elaborar com o Conselho Escolar e APMF, Planos de Aplicação dos Recursos Financeiros e 
Prestação de Contas, divulgando à comunidade escolar de forma transparente e efetiva os balancetes 
fiscais.  
 Manter dados e cadastros da escola devidamente atualizados junto aos Órgãos Oficiais para 
recebimento de recursos financeiros.  

 Identificar, conhecer e buscar Programas e Projetos que oferecem recursos materiais e financeiros 
para a escola. 
 
(        ) CIENTE  
 
D. DIMENSÃO PESSOAL E RELACIONAL 
D.1- CUIDAR E APOIAR AS PESSOAS 
 Comprometer-se com a aprendizagem e o bem-estar dos estudantes.  
 Promover a convivência escolar respeitosa e solidária.  
 Acionar as instituições da Rede de Apoie e Proteção à Criança e ao Adolescente, sempre que 
necessário. 
 
(   ) CIENTE 
 
D.2- AGIR DEMOCRATICAMENTE 
 Propor a constituição ou ampliação dos espaços e momentos de diálogo e tomadas de decisão na 

escola, encorajando as pessoas a apresentarem seus pontos de vista, ideias e concepções sobre a escola 
e o trabalho pedagógico, com atitudes/comportamentos de respeito.  

 Estimular a participação dos profissionais da educação na elaboração do Projeto Político Pedagógico 
da escola, bem como a participação da comunidade escolar e local no Conselhos Escolar e APMF. 

● Promover avaliação participativa e acompanhamento das atividades dos diferentes membros da 
Comunidade Escolar inclusive da Gestão Escolar.  

(    ) CIENTE 
 
D.3- DESENVOLVER ALTERIDADE, EMPATIA E RESPEITO AS PESSOAS 
● Assegurar o respeito aos direitos, opiniões e crenças entre a equipe de gestão, os estudantes, seus 

familiares e os profissionais da educação que atuam na escola.  
 Tratar todos de forma equitativa e com respeito.  
 Valorizar a cultura de sua comunidade. 
 
(     ) CIENTE 
 
D.4- AGIR ORIENTADO POR PRINCÍPIOS ÉTICOS, COM EQUIDADE E JUSTIÇA 
 Fazer cumprir as normas e regras da escola, de forma a promover a convivência respeitosa entre 

todos, avaliando e dando consequência, de forma justa, e coerente às eventuais quebras de normas que 
prejudiquem a razão de ser da escola no sentido de garantir o direito à educação e a boa convivência 
para todos.  

 Agir com transparência e imparcialidade no cotidiano da escola.  
 Buscar a superação das desigualdades educacionais.   
 Pautar suas ações pela ética profissional. 
 
(        ) CIENTE 
 
 
 
D.5- SABER COMUNICAR-SE E LIDAR COM CONFLITO 
 Agir com ética e de acordo com as normas profissionais para promover o bom funcionamento da 
escola. 
● Demonstrar abertura, honestidade, coragem e sabedoria ao examinar criticamente suas atitudes 
pessoais e profissionais. 
● Estabelecer formas de comunicação claras e eficazes com todos, articulando argumentos conectados ao 
contexto e consistentes com sua responsabilidade à frente da escola.  
 Usar a comunicação e o diálogo lidando com as situações e conflitos no cotidiano escolar e 

educacional.  
● Enfrentar as situações complexas ou de possíveis conflitos, assumindo-os com clareza, visão 
estratégica e decisão. 
 Mediar crises ou conflitos interpessoais na escola. 
 
(        ) CIENTE 
 
D.6- TRABALHAR EM EQUIPE 
● Coordenar e articular professores e funcionários do estabelecimento em equipes de trabalho com 
compromisso, objetivos e metas comuns, previamente discutidos e consensuados. 
● Motivar a equipe com foco em melhorias e resultados qualitativos. 
● Promover e manter um ambiente harmonioso, respeitoso e colaborativo entre docentes, funcionários, 
pais e alunos. 
 
(        ) CIENTE  
 
D.7- SER PROATIVO 
● Lidar com situações problemas inesperados e discernir como poderá enfrentá-los e os caminhos para 
os recursos necessários. 
● Avaliar, corrigir e aperfeiçoar seu próprio trabalho. 
● Identificar problemas ou possíveis ameaças e agir antecipada e preventivamente. 
● Adequar seu Plano de Ação e suas Estratégias às diferentes situações e desafios do contexto e 
ambiente de trabalho. 
● Aprimorar sua capacidade de adaptação às mudanças e de enfrentamento ao inesperado. 
 
(        ) CIENTE 
 
D.8- COMPROMETER-SE COM O SEU AUTODESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
● Ter predisposição para o estudo e o desejo de melhoria constante, buscando momentos formais e 
informais de qualificação profissional. 
● Planejar sua qualificação profissional com base nos Documentos Oficiais e demais Documentos 
orientadores e pertinentes à Gestão Escolar como todo. 
 
(        ) CIENTE 
 

 
 OBSERVAÇÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSINATURA DO CANDIDATO:                                                                          DATA: 
 

 
 

ANEXO -V 

ATA DE APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO 
ELEITORAL 

ATA Nº ________/2021 

Aos _____ dias do mês de _____________ do ano de _________, às ____horas e _____ 
minutos, na Escola Municipal_________________________________________ ,situada à 
__________________________________, nº __________ foi realizada a Assembléia Geral 
da Comunidade Escola, para proceder a escolha dos membros da Comissão Eleitoral Escolar, 
que ao final do processo apresentou o seguinte resultado, ficando assim constituída: Citar os 
escolhidos, conforme Item 6.1 onde deverá ainda ser eleito um representante para 
presidir a comissão, nomeados na forma de  Decreto a ser Publicado em Jornal Oficial 
do município. Nada mais havendo a relatar, Eu 
______________________________________ Secretário designado lavrei a presente Ata, 
que após sua leitura, segue assinada por mim e pelos presentes. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________ 

 

 

 

 

 

ANEXO - VI 

DESIGNAÇÃO DOS COMPONENTES DAS MESAS RECEPTORAS E ESCRUTINADORAS 

A Comissão Eleitoral, conforme o Edita nº 001/2021, designa os componentes das mesas receptoras e 
escrutinadoras para conduzirem o processo de seleção de candidato à direção.   

TITULARES:  

Nome: _____________________________________________________________________________  
Função: ____________________________________________________________________________ 
Segmento: __________________________________________________________________________ 
 
Nome: _____________________________________________________________________________ 
Função: ____________________________________________________________________________  
Segmento: __________________________________________________________________________ 
 
Nome: _____________________________________________________________________________  
Função: ____________________________________________________________________________  
Segmento: __________________________________________________________________________  
 
SUPLENTES:  

Nome: _____________________________________________________________________________  
Função: ____________________________________________________________________________  
Segmento: __________________________________________________________________________  
 
Nome: _____________________________________________________________________________  
Função: ____________________________________________________________________________  
Segmento: __________________________________________________________________________  
 
Nome: _____________________________________________________________________________  
Função: ____________________________________________________________________________  
Segmento: _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO - VII 
Modelo - Cédula Eleitoral para candidato à direção escolar:  

 
ANEXO - VIII 

 ATA DE APURAÇÃO - ELEIÇÃO DE DIRETOR 

Escola ____________________________________________________________________________  

Município _________________________________________________________________________ 

Aos _____ dias do mês de _______________, do ano de dois mil e dezessete (___/___/________), às 
____horas e ____minutos (___:___), encerrada a votação, reuniu-se a Comissão Eleitoral Escolar, 
juntamente com a Mesa Receptora, para realizar a escrutinação dos votos, apresentando o seguinte resultado:  

1. Nome do (s) candidato (s): _______________________________________________________ 
2. Número (por extenso) dos votantes que compareceram na eleição:_________________________ 
3. Número (por extenso) dos votantes que deixaram de comparecer:_________________________ 
4. Número de votos (por extenso) recolhidos em separado: _______________________________ 
5. Número (por extenso) de votos nulos: ______________________________________________ 
6. Número (por extenso) de votos brancos: ____________________________________________ 
7. Total de votos válidos (por extenso):_______________________________________________  
8. Total de Votos obtidos por cada candidato:__________________________________________ 
9. Nome do candidato eleito:_______________________________________________________ 
10. Total de votos do candidato eleito: ________________________________________________ 

 

Ocorrências (somente questões relevantes) ________________________________________________ 

Nada mais havendo a relatar, Eu __________________________________________ Secretário da mesa 
receptora lavrei a presente Ata, que após sua leitura, segue assinada por mim, pelos demais membros da 
mesa Receptora/Escrutinadora e pelos componentes da Comissão Eleitoral.  
 
Comissão Eleitoral        Membros da mesa receptora/escrutinadora  
____________________________________          ___________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÉDULA ELEITORAL  

Candidatos(as):  

______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________  

Assinatura dopresidenteda  

ComissãoEleitoral  

____________________________________  

Assinatura doSecretário 

da Mesa 

ANEXO- IX 

MAPA DE APURAÇÃO COM RESULTADO FINAL 

MES  MESA PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS 

MEMBROS DO 
CONSELHO ESCOLAR 

 
01 

 
 
 
 

 

RESULTADO APÓS APLICAÇÃO DE FÓRMULA – PERCENTUAL TOTAL 

 PROFESSORES E 
FUNCIONÁRIOS 

MEMBROS DO 
CONSELHO ESCOLAR 

CHAPA 01 
 

  

SOMA TOTAL 
 

  

RESULTADO FINAL: NÚMERO DA CHAPA VENCEDORA E NOME DO ELEITO 

 
 
 
PORCENTAGEM DOS VOTOS 

VÁLIDOS 
 

 

NULOS 
 

 

NÃO COMPARECERAM 
 

 

Ourizona, _______ de dezembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOX 

                                          CRONOGRAMA PREVISTO PARA O PLEITO 

                         EVENTOS  
 

          DATAS PREVISTAS  
 

 

Publicação do edital  17/11/2021 
 

 

Prazo para recurso contra o Edital  
18 e 19/11/2021 

 

 

Período de inscrições  
 

 
22 a 26/11/2021 

 

 

Divulgação das inscrições 
deferidas/indeferida  

28/11/2021 
 

 

Data final para apresentação de recurso 
quanto ao deferimento/indeferimento das 
inscrições  

 
29 e 30/11/2021 

 

Divulgação das inscrições deferidas e 
indeferida pós-recurso  

01/12/2021 
 

 

Período para campanha do candidato 06 a 14/12/2021  

Data da Eleição  
 

16/12/2021  

Divulgação do resultado final do processo 
Eleitoral.  

 
19/12/2021 

Posse do Candidato Eleito 
 

03/01/2022 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO - XI 

ELEIÇÃO PARA DIERTOR ESCOLAR 
LISTA DE ELEITORES  

ESCOLA MUNICIPAL ROCHA POMBO 
PROFESSORES/FUNCIONÁRIOS/ APMF/ CONSELHO ESCOLAR 

 
N° NOME DO ELEITOR ASSINATURA 

PROFESSORES 
01 Fátima Ap. da R. Martins  
02 Cícera Ap. Tassoli  
03 Dora Deise D. Calvo  
04 Janete B. da S. Machado  
05 Aparecida Mª. S. Pereira  
06 Georgete C. B. Bandeira  
07 Adely Mª. da C. Calvo  
08 Danielle C. Volpato  
09 Degmar de C. Guimarães  
10 Vivian A. Aranha  
11 Roseli Ap. da S. Crevelaro  
12 Sueli A. B. de Oliveira  
13 Sandra R. F. Lançone  
14 Ana Paula Zanqueta  
15 Camila B. O. Volpato  

 FUNCIONÁRIOS 
01 Vinicius L. C. Neves  
02 Juliana Apª Cavalcante  
03 Luana F. da Costa  
04 Dyeime P. Moraes  
05  Maria Laurite Pesse  
06 Vinicius F. Rozada  
07 Juliana G. Maroldi  
08 Katia Lopes Faria  
09 Edivania Apª Gardelin  
10 Maria das Graças Reis  
11 José Henrique Martelosso  
12 Dulcelene Cordeiro da Silva  
13 Gabriel Henrique Maroldi  
14 Fernanda da Silva Souza  
15 Mariana M. Camilo  
16 Cíntia H. Valente  

MEMBROS DA APMF 
01 Georgete C. B. Bandeira ------------------- 
02 Juliana Apª cavalcante ------------------- 
03 Dyeime M. Paz ------------------- 
04 Kelly C. V. Oura  
05 Vivian Alves Aranha ------------------ 
06 Fernanda da Silva ------------------ 
07 Aparecida Maria S. Pereira ------------------ 
08 Laiane Katrine da Luz Pascoal  
09 Elton Apº Mariane  
10 Fatima Apª R. Martins ------------------- 
11 Valdirene Apª Ferrare ------------------ 
12 Gessica Rosana Fernandes  
13 Cayra Camila B. de Almeida  
14 Suelen Cristina Viana  
15 Adriana Cristina Paio Noguti  
16 Carolina Ortega Calvo  

MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR 
01 Fátima Apª R. Martins -------------------------- 
02 Dulcelene C. da Silva ------------------------- 
03 Danielle C. Volpato ------------------------ 
04 Valdireni Apª Ferrari  
05 Sandra R. F. Lançone ----------------------- 
06 Janete B. S. Machado ------------------------ 
07 Juliana Apª Cavalcante ------------------------ 
08 Kátia de Farias Santos ----------------------- 
09 Gleice Kelly Paio Vieira  
10 Crislaine Apª P. Jurkevicz  
11 Alessandra S. Pinheiro  
12 Rosane Apª da Silva Fabiani  
13 Fernanda da Silva ----------------------- 
14 Kelly C. V. Oura  
 
Data: _____/_____/____________ 
 
Assinatura do Presidente da Mesa: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                           ANEXO- XII 
ELEIÇÃO PARA DIRETOR ESCOLAR 

LISTA DE ELEITORES  
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA B. SAVOLDI 

PROFESSORES/FUNCIONÁRRIOS/ APMF/ CONSELHO ESCOLAR 
 

N° NOME DO ELEITOR ASSINATURA 
PROFESSORES 

01 Izabel C. P. Nasrallah  
02 Maria de Fatima B. Trevisan  
03 Valdirene Apª Ferrari  
04 Degmar de Castro Guimarães  
05 Ruth S. C. Moreira  
06 Sueli A. B. de Oliveira  
07 Angelica M. Gomes  
08 Rosane Apª Rodrigues da Silva  
09 Elisete L. da Silva  

ATENDENTES 
01 Eliana de Oliveira Marques  
02 Lucimar R. Volpato  
03 Clevenice do Carmo Rosada  
04 Luzia V. E. Sevinhago  
05 Eliane V. R. Vançan  
06 Patricia A. Resende  
07 Sueli Apª M. Dragunski  
08 Rogéria F. J. dos Santos  
09 Cleide Ester Pinheiro  
10 Adriana R. D. Miriani  
11 Solineide G. P. Calvo  

 FUNCIONÁRIOS 
01 Laís Murba  
02 Gessica A. Caruzo  
03 Suelen J. Rojo  
04 Mariana M. Camilo  
05 Cintia H. Valente  
06 Lucimar de Fátima Caruzo  
07 Vilma R. Buiques Piacente  
08 Marcia Gomes da Silva  
09 Cirene F. da Silva  
10 Joana A. Martins  
11 Claudenice M. dos Santos Cruz  
12 Mirian de Souza Rodrigues  
13 Rosangela B. Cavalcante  
14 Edna Mª Guesso  

MEMBROS DA APMF 
01 Angelica M. Gomes --------------------- 
02 Suelene Martins  
03 Suelen J. Rojo ------------------ 
04 Cleide Ester Pinheiro ------------------ 
05 Danielle C. Volpato  
06 Priscila Fochi Gouveia  
07 Lucimar R. Volpato ----------------- 
08 Gessica A. Caruzo -------------------- 
09 Maria de Fatima B. Trevisan -------------------- 

10 Rosangela B. Cavalcante --------------------- 
11 Mirian de Souza Rodrigues -------------------- 
12 Laís Murba --------------------- 
13 Marta Pamela P. Martins  
14 Priscila Raquel Pazinato  
15 Danielle Apª P. da Silva Castilho  

MEMBROS DO CONSELHO ESCOLAR 
01 Izabel C. Pessuti Nasrallah ------------------------ 
02 Suelen J. Rojo ------------------------ 
03 Valdirene Apª Ferrari ----------------------- 
04 Maria de Fatima Trevisan ----------------------- 
05 Rosane Apª Rodrigues da Silva ----------------------- 
06 Ruth S. C. moreira ----------------------- 
07 Lucimar C. Caruzo ---------------------- 
08 Cirene F. da Silva ----------------------- 
09 Tatiane C. da Silva  
10 Ana Gabriele Favare Hernandes  
11 Fernanda Apª D. Rosada  
12 Edilaine Apª Macedo  
13 Priscila Fochi Gouveia  
14 Laís Murba ------------------------- 
 
Data: _____/_____/____________ 
 
Assinatura do Presidente da Mesa: ____________________________________________________ 
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