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Cidades e

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Venho prestar esclarecimentos à comunidade escolar sobre informações acerca 
da regulamentação e implantação do Piso Salarial do Magistério, estabelecido 
por meio da Portaria nº 67/2022 do MEC. 

O município de Wenceslau Braz, através da Secretaria da Educação, da 
Secretaria da Fazenda, setores de Contabilidade e Finanças da Prefeitura 
Municipal, desde a publicação da citada portaria, vem realizando estudos e 
planejamentos, estabelecendo um diálogo com o Executivo para implantação do 
índice adequado com a realidade da arrecadação financeira do município. 

Solicitamos ao secretário da fazenda um levantamento da atual situação e o 
estudo do impacto financeiro, que foi apresentado para esta Secretaria, para a 
Comissão de Gestão do Plano de Cargos e Salários do Magistério e na Câmara 
de Vereadores. Conforme o estudo realizado e apresentado, hoje o município 
não consegue aplicar o índice de 33% desde o inicial da carreira, se estendo aos 
demais níveis da tabela salarial, então achamos por bem chamar os membros 
da citada Comissão, os quais foram indicados pelos seus pares. Fazem parte 
dessa comissão representantes de todos os estabelecimentos de ensino, da 
Secretaria da Educação, Secretaria da Administração, dos Conselhos do Fundeb 
e Municipal da Educação, departamento jurídico, financeiro e recursos humanos, 
instituída por meio de Portaria publicada em Diário Oficial. 

O que venho esclarecer é que, nesse momento, não estamos realizando 
qualquer mudança no plano de carreira e sim repassando os estudos realizados 
à Comissão, pois, se for necessária futura adequação de tabelas, ou qualquer 
eventual alteração, será essa Comissão que irá representar os professores nos 
trabalhos. Informo, ainda, que para a realização desse trabalho teremos que abrir 
processo de licitação para a contratação de empresa especializada, que 
procederá todos os encaminhamentos com a Comissão. 

Estamos realizando as reuniões, apresentando estudos, discutindo a 
extrapolação dos limites que podem ser atingidos pelo município, para que com 
responsabilidade possamos chegar a uma decisão. Temos consciência de que 
não podemos deixar de lado a valorização da categoria e ao mesmo tempo 
adequar a realidade financeira do município. 

Em cada escola há um representante que faz parte da Comissão, que poderá 
esclarecer eventuais dúvidas e questionamentos dos interessados, ou quem 
quiser poderá se dirigir à Secretaria da Educação para maiores esclarecimentos. 

 

Dagmar Aparecida Toaldo Feliciano 

Secretária Municipal da Educação 

Nesta quarta-feira (30), a 
secretaria municipal de 
Educação publicou uma 
nota oficial referente a regu-
lamentação e a implantação 
do Piso Salarial do Magisté-
rio, estabelecido por meio da 
Portaria nº 67/2022 do MEC.
Segundo a nota, a secreta-
ria da Educação, Fazenda, 
setores de Contabilidade 
e Finanças da prefeitura, 
estão, desde a publicação 
da portaria, realizando 
estudos, planejamentos e 
estabelecendo diálogos com 
o Executivo para a implan-
tação do reajuste conforme 
a realidade da arrecadação 
financeira do município.
Diante disso, a secreta-
ria de Educação solicitou 
ao secretário da Fazenda 
um levantamento da atual 
situação do município e os 
possíveis impactos financei-
ros. Conforme o estudo, foi 
declarado que, no momento, 
o município não irá aplicar o 
índice de 33% desde o inicial 
da carreira até os demais 
níveis da tabela salarial. 
Diante disso, a secretaria 
de Educação comunicou os 
membros representantes de 
todos os estabelecimentos de 
ensino, da secretaria da Edu-
cação, Administração, Con-
selhos do Fundeb, departa-
mento jurídico, financeiro 
e recursos humanos, insti-
tuída por meio de Portaria 
publicada em Diário Oficial. 
“O que venho esclarecer é 
que, nesse momento, não 
estamos realizando qual-

quer mudança no plano de 
carreira e sim repassando os 
estudos realizados à Comis-
são, pois, se for necessária 
futura adequação de tabe-
las, ou qualquer eventual 
alteração, será essa Comis-
são que irá representar os 
professores nos trabalhos. 
Informo ainda que, para a 
realização desse trabalho 
teremos que abrir processo 
de licitação para a contra-
tação de empresa especia-
lizada, que procederá todos 
os encaminhamentos com a 
Comissão”, explica Dagmar 
Aparecida Toaldo Feliciano, 
secretária municipal de 
Educação.
Ainda de acordo com a nota, 
foi declarado que a secreta-
ria de Educação está rea-
lizando reuniões, apresen-
tando estudos e discutindo 
a extrapolação dos limites 
que podem ser atingidos 
pelo município para que se 
possa chegar a uma decisão. 
“Temos consciência de que 
não podemos deixar de lado 
a valorização da categoria e, 
ao mesmo tempo, adequar 
a realidade financeira do 
município. Em cada escola 
há um representante que 
faz parte da Comissão, que 
poderá esclarecer eventuais 
dúvidas e questionamentos 
dos interessados, ou quem 
quiser poderá se dirigir à 
Secretaria da Educação para 
maiores esclarecimentos”, 
declara Dagmar em nota. 

Daniele Caetana

[PISO SALARIAL]

Prefeitura de Wenceslau 
Braz divulga nota sobre 
reajuste aos professores
Conforme comunicado, ao menos no 
momento não será possível aplicar o índice 
de 33% divulgados pelo governo Federal
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Política e

Continuando os trabalhos como prefeito de Tomazina, na 
segunda-feira (28) Flávio Zan esteve em Curitiba onde recebeu 
o Prêmio Gestão Pública Paraná (GPP). O prefeito destacou 
que este é um reconhecimento ao município pelos projetos 
voltados ao Fomento do Café e também do Parque das Cor-
redeiras. “Obrigado Osmar Gomes Presidente do Sindafep, 
Carlos Stadler, vice-presidente e Laerzio Junior, Coordenador 
do Prêmio Gestor Público Paraná. É mais um reconhecimento 
que nossa gestão recebe. Agradeço ainda a toda minha equipe 
em nome da Andrea Marques e do Michel”, agradeceu Zanrosso.

[RECONHECIMENTO]

Um dos principais assuntos 
deste ano são as eleições 2022 
que acontecem em novembro, 
mas desde já os bastidores da 
política seguem movimenta-
dos em todo o país, e na região 
do Norte Pioneiro não seria 
diferente. 
A região segue há alguns 
anos sem uma representavi-
dade nata no cenário político 
paranaense, isso é, existem 
deputados que são parceiros 
de prefeitos e dos municípios, 
mas não são de fato norte pio-
neirenses. Porém, neste ano a 
esperança havia se renovado 
em ter um nome forte do Norte 
Pioneiro na Assembleia Legis-

lativa do Paraná. 
Ainda no início do ano o 
prefeito do município de 
Tomazina, Flávio Zanrosso, 
havia anunciado que seria 
pré-candidato a deputado 
estadual representando assim 
Tomazina e toda a região do 
Norte Pioneiro. A projeção 
do prefeito tomazinense no 
cenário estadual ganhou 
força, visto que o trabalho que 
Zanrosso vem realizando em 
Tomazina tem sido destaque 
e visto com bons olhos até 
mesmo pelos moradores de 
outros municípios da região. 
Após esta expectativa, uma 
notícia divulgada pelo pró-

prio Zanrosso pegou todos 
de surpresa, principalmente 
aqueles que já almejavam 
votar no então pré-candidato. 
Na manhã desta quarta-feira 
(30), o prefeito de Tomazina 
utilizou as redes sociais para 
informar que não irá mais 
disputar uma vaga no Legisla-
tivo Paranaense e segue como 
prefeito de Tomazina. 
Em sua fala divulgada no 
Facebook, Zanrosso destacou 
que a decisão foi tomada em 
conjunto com pessoas pró-
ximas e sua família. “Após 
muita reflexão, período onde 
escutei meu grupo, nosso 
povo, minha família, mas 

principalmente os sinais de 
Deus, sigo o meu coração e 
continuo na Prefeitura de 
Tomazina. Quero entregar um 

legado ao nosso povo. Grati-
dão a todos que estiveram ao 
meu lado nesse projeto. Viva 
Tomazina”, disse o prefeito. 

[TRABALHO CONTINUA]

Flávio Zanrosso 
desiste da candidatura 

a deputado e segue 
na prefeitura de 

Tomazina

Anuncio foi feito pelo próprio prefeito 
em suas redes sociais que garantiu que 

continua trabalhando pelo município

Por Marcelo Aguiar

Prefeito recebeu nos últimos dias o 
prêmio GPP para Tomazina

O prefeito Paulo Sérgio Fra-
goso, o Paulinho, de Salto do 
Itararé, segue anunciando a 
chegada de novos recursos 
para realização de obras no 
município. Nos últimos dias, 
foram mais de R$ 2 milhões 
angariados. 
Na semana passada, o chefe 
do Executivo saltense esteve 
em Curitiba onde, por meio de 
indicação do deputado esta-
dual Francisco Behur, rece-
beu das mãos do governador 
Ratinho Jr. uma verba de R$ 
2 milhões. Segundo o prefeito, 
parte deste recurso já está 
sendo aplicado e o restante 
será utilizado para realização 
de obras de recape asfáltico. 

O prefeito deu detalhes de 
como a verba será aplicada. 
“Todas as ruas do município 
que, atualmente, são calçadas 
com pedras irregulares terão 
a pavimentação substituída 
pelo recape asfáltico. Estamos 
realizando o maior programa 
de pavimentação da história 
de Salto do Itararé”, disse o 
prefeito. 
O prefeito ainda agradeceu 
ao deputado Francisco Behur 
e ao governador Ratinho Jr 
pela atenção empenhada ao 
município. 
Ainda sobre os recursos para 
pavimentação, nesta semana 
o prefeito Paulinho anunciou 
mais R$ 353 mil para obras de 

calçamento no Residencial 
Vereador Jorge Vieira. A libe-
ração do recurso foi realizada 
pelo deputado federal Luciano 
Ducci. 
O prefeito agradeceu ao 
parlamentar e a base aliada 
no município por mais esta 
conquista. “Mais uma vez o 
Luciano está ajudando nossa 
cidade. Agradeço aqui a ele 
e aos nossos vereadores da 
base. Juntos realizamos a 
solicitação que de imediato 
foi atendida pelo deputado. A 
união de forças e o trabalho 
conjunto resultam no bem da 
nossa cidade”, disse Paulinho. 

Salto do Itararé recebe recursos estaduais e federais 
para obras de pavimentação e calçamento

Por Marcelo Aguiar

Prefeito Paulinho em encontro com 
o deputado Luciano Ducci
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DEPUTADO
O secretário de Governo de Londrina, Alex Canziani 

(PSD), deixa o cargo para disputar a Assembleia Legislativa 
em 2 de outubro. Canziani adiantou que o prefeito Marcelo 
Belinati (PP) apoia a reeleição do governador Ratinho Junior 
(PSD), diferente da especulação de parte da imprensa de 
Curitiba.

FÓRUM DE GESTÃO
Uma equipe de diretores do Banco Central do Brasil 

participou do IV Fórum de Gestão Pública, organizado pela 
Faciap, que ocorreu em Curitiba, no bairro Campo Comprido. 
O evento, coordenado pela Faciap, conta com o apoio do G7, 
grupo que reúne as principais entidades do setor produtivo 
paranaense. O Fórum tem uma programação voltada para 
empresários e profissionais que operam na área econômica.  

REGULARIZAÇÃO
O desembargador Abraham Lincoln Calixto, do 

Tribunal de Justiça do Paraná, lançou na sede da Amop, 
a etapa regional do programa Moradia Legal. A iniciativa 
tem a finalidade de garantir dignidade, inclusão social e 
segurança jurídica à camada mais carente da população. 
Trata-se de uma ferramenta criada para garantir objetivi-
dade e celeridade aos processos de regularização fundiária, 
normalmente complexos.

VINTE DEPUTADOS
Com uma bancada de 11 deputados e a filiação de 

lideranças expressivas, o governador Ratinho Junior espera 
a eleição de até 20 deputados pelo PSD no dia 2 outubro na 
Assembleia Legislativa.

CONVITE ACEITO
O deputado Paulo Martins aceitou o convite do depu-

tado Fernando Giacobo, presidente estadual do partido, e 
vai se filiar ao PL do presidente Jair Bolsonaro. Martins e 
Giacobo trabalham pelo apoio do governador Ratinho Junior 
(PSD) a Bolsonaro.

JANTA
Sérgio Moro (Podemos) jantou com Luciano Bivar, pre-

sidente do União Brasil, na busca de unidade da terceira via. 
“Encontrei com Luciano Bivar. Reforçamos a necessidade de 
termos um único candidato do centro político democrático 
contra os extremos. Bivar seria um ótimo vice-presidente 
ou cabeça de chapa. Estaremos juntos de 2022 a 2026, pelo 
menos”.

NO PV
Ao contrário dos deputados Soldado Adriano e Esta-

cho, o deputado Aliel Machado saiu do PSB e anunciou a 
filiação ao PV. Vai apoiar ainda Requião e Lula.

NO PP
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado 

Ademar Traiano (PSD), entregou para qual partido será o 
destino do deputado Galo. Ele sai do Podemos e vai para o PP.

A vacinação tem avançado e, 
com isso, o número de mortes 
relacionados a Covid-19 tem 
apresentável uma redução 
considerável. Porém, infeliz-
mente, a doença ainda con-
tinua fazendo vítimas fatais. 
De acordo com o boletim 
informativo divulgado pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
nesta quarta-feira (30), nas 
últimas 24 foram registrados 
2.203 diagnósticos da doença 
além de 18 mortes relacionada 

a Covid-19.
Conforme aponta o informe, 
dos 18 óbitos seis são vítimas 
mulheres e 12 homens com 
idades que variam de 12 a 91 
anos. A Sesa ainda informou 
que destas 18 mortes 13 foram 
registradas no mês de março, 
três em fevereiro, além de uma 
morte em novembro e outra 
em abril do ano passado. 
Entre os municípios que 
aparecem na lista de óbitos, 
estão Jaguariaíva, Tomazina 

e Cornélio Procópio, além 
de Curitiba, Toledo, Rolân-
dia, Ponta Grossa, Pinhais, 
Maringá, Loanda, Guara-
puava, Catanduvas, Cascavel, 
Candói, Araucária, Apuca-
rana e Almirante Tamandaré.
Os dados acumulados do 
monitoramento da Covid-19 
mostram que o Paraná soma 
2.402.205 casos confirmados 
e 42.690 mortos pela doença.

[PANDEMIA]
Boletim da SESA aponta três 

mortes pela Covid-19 na região

Por Marcelo Aguiar

Nesta quarta-feira (30), a 
prefeitura de Jundiaí do Sul 
juntamente com a secretaria 
municipal de Saúde adquiriu 
um kit de teste de inteligência 
SON R para o serviço de Psi-
cologia do município, visando 
promover informação sobre o 
nível cognitivo das crianças 
com finalidade diagnóstica, 
orientação, avaliação dos 
efeitos de tratamento e inter-
venções.
O teste prevê atender crian-

ças com idade entre 2 anos e 
meio a 7 anos e 11 meses, mais 
especificamente aquelas com 
dificuldades auditivas, proble-
mas de linguagem, Autismo, 
transtornos de desenvolvi-
mento e imigrantes  cuja a 
primeira língua é diferente da 
falada no lugar de moradia.
O objetivo do exame é avaliar 
de forma geral o desenvolvi-
mento cognitivo, através de 
quatro subtestes, que avaliam 
habilidades espaciais e viso-

-motoras e raciocínio abstrato 
e concreto. Essa avaliação se 
difere das demais por apresen-
tar uma abordagem amigável 
e pessoal, sendo aplicada de 
acordo com a particularidade 
de cada criança.
O procedimento é considerado 
pelo sistema de Saúde Pública 
como de média complexidade 
e por isso será realizado na 
Atenção Básica de Saúde do 
município.

Jundiaí do Sul adquire teste de 
inteligência SON R

Daniele Caetana

Procedimento tem como objetivo promover informações sobre o nível 
cognitivo da criança

Informe divulgado nesta quarta-feira apontam óbitos em 
Jaguariaíva, Tomazina e Cornélio Procópio
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Uma pessoa ficou ferida após 
se envolver em um acidente 
de trânsito registrado na 
noite desta terça-feira (29) na 
PR-160.
De acordo com informações 
apuradas pelo Portal Curiúva, 
o acidente aconteceu no 
trecho da rodovia que passa 
pelo município de Curiúva 
envolvendo um caminhão 

Mercedez Benz e uma carreta 
que puxava toras de madeira. 
Conforme levantado prelimi-
narmente, os dois veículos 
transitavam em direção con-
trária quando um deles teria 
invadido a pista contraria 
causando uma colisão fron-
tal/lateral. 
Com a violência do impacto, 
um dos caminhoneiros sofreu 

ferimentos na cabeça. Ele 
foi socorrido pela equipe do 
hospital municipal e enca-
minhado de ambulância para 
receber atendimento médico. 
Já o outro motorista não se 
feriu. 
Equipes da Polícia Rodoviária 
Estadual estiveram no local 
para prestar atendimento ao 
acidente. 

[TRÂNSITO]

Colisão entre caminhões deixa 
motorista ferido na PR-160
Acidente aconteceu na noite da terça-feira no 
trecho da rodovia que passa por Curiúva

Da Redação

[NORTE PIONEIRO]

Uma operação da Polícia 
Militar deflagrada no fim 
da tarde desta terça-feira 
(29) culminou na apreensão 
de meio quilo de crack em 
Jacarezinho.
De acordo com informações 
da PM, as equipes vinham 
recebendo denúncias anô-
nimas sobre uma residência 
situada no Jardim Boa Vista 
onde estaria ocorrendo a 
prática do tráfico de drogas. 
Com isso, por volta das 17h00 
desta terça-feira, os poli-
ciais realizaram diligências 
para apurar as denúncias 
sendo informados que, 
nesta semana, o local teria 
recebido uma grande quan-

tidade de drogas que estava 
sendo armazenada para 
uma terceira pessoa. 
Diante da informação, os 
policiais foram até a refe-
rida residência onde foram 
recebidos pela mãe do 
suspeito. A mulher foi 
informada sobre a situação 
e autorizou os agentes a 
realizarem buscas no local 
e, com apoio do cão Loki, 
os policiais encontraram 
560 gramas de crack, um 
aparelho celular, dinheiro 
e uma balança de precisão. 
Frente aos fatos, a droga e 
objetos foram apreendidos 
e tomadas as providências 
cabíveis ao caso. 

Denúncia anônima leva a 
apreensão de meio quilo 
de crack em Jacarezinho

Uma pessoa viveu momentos 
de pânico e medo sob a mira 
de um revólver ao ser vítima 
de um assalto a mão armada 
registrado na noite desta ter-
ça-feira (29) no município de 
São Jerônimo da Serra. 
De acordo com informações da 
Polícia Militar, por volta das 
21h30 a equipe foi acionada 
para prestar atendimento a 
uma ocorrência de assalto 

registrada em uma residência 
situada no bairro São João do 
Pinhal. Diante do chamado, os 
policiais foram ao endereço 
informado para averiguar a 
situação. 
No local, em contato com a 
vítima, esta passou a relatar 
que dois indivíduos invadiram 
sua casa, sendo que um dos 
criminosos estava armado. 
Após anunciar o assalto, os 

suspeitos ainda amarraram 
a vítima e, em seguida, fugi-
ram levando uma quantia em 
dinheiro, dois celulares e um 
automóvel Fiat/Uno. 
Frente aos fatos, os policiais 
realizaram diligências em 
busca dos suspeitos, mas até 
o fechamento desta edição eles 
não haviam sido identificados 
ou localizados. 

Crime aconteceu no fim da noite desta terça-feira 
no município de São Jerônimo da Serra

Vítima é amarrada por criminosos durante 
assalto a mão armada
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OUTRAS PUBLICAÇÕES

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE L.A.S, (Licença 
Ambiental Simplificada). 
ANCOF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS: 
CNPJ:32.827.630/0001-20 BAIRRO VILA FON-
SECA, CHACARA SANTA MARIA NA CIDADE DE 
JAGUARIAIVA CEP: 84.200-000.
TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DO IAP, LICEN-
ÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA LOTEA-
MENTO, COM VALIDADE ATÉ 19/03/2025 COM 
NÚMERO DE PROTOCOLO 164655083.

PINHALÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - ESTA-
DO DO PARANÁ – HOMOLOGAÇÃO. O Prefeito 
Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná, no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista os Pareceres 
da Comissão de Licitação e da Consultoria Jurídi-
ca: RESOLVE Homologar o resultado da Licitação 
na modalidade de Edital de Pregão Eletrônico nº. 
16/2022 de 25/02/2022 a FAVOR do Proponente: 
1)REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, 
CNPJ nº 27.074.498/0001-93, pelo valor total de R$ 
34.640,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e quarenta 
reais). Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhalão. 
Em 30 de março de 2022. DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR - Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO ADITIVO Nº: 1 – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº: 271/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021 
- PROCESSO Nº:157/2021 - Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: 
RK INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
EIRELI - Vigência: Início: 30/03/2022 Término: 
06/06/2022 - Fica prorrogado o prazo de vigência do 
presente contrato, passando de 06 de abril de 2022 
para 06 de junho de 2022, ficando então alterada 
a cláusula segunda do referido contrato. Pinhalão, 
30 de Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO ADITIVO Nº: 4 – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº: 177/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2019 
- PROCESSO Nº:106/2019 - Contratante: PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: 
MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI - Vigência: Início: 
30/03/2022 Término: 03/04/2023 - Fica prorrogado 
o prazo de vigência do presente contrato, passando 
de 03 de abril de 2022 para 03 de abril de 2023, 
ficando então alterada a cláusula segunda do re-
ferido contrato. Fica reajustado o valor do contrato 
em 10,80 % com base no INPC do mês de fevereiro 
de 2022, referente ao índice acumulado nos últimos 
12 meses. Diante do reajuste citado acima, fica 
acrescido o valor de R$ 182,68 (cento e oitenta e 
dois reais e sessenta e oito centavos), passando o 
valor mensal de R$ 1.691,50 (um mil seiscentos e 
noventa e um reais e cinquenta centavos) para R$ 
1.874,18 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais 
e dezoito centavos). 
Pinhalão, 30 de Março de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO - EXTRA-
TO ADITIVO Nº: 7 – CONTRATO ADMINISTRATIVO 
Nº: 115/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019 
- PROCESSO Nº:87/2019 - Contratante: PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE PINHALÃO Contratada: ES-
MAIL MAIA DA SILVA - Vigência: Início: 30/03/2022 
Término: 02/04/2023 - Fica prorrogado o prazo de 
vigência do presente contrato em 12 (doze) meses, 
passando de 02 de abril de 2022 para 02 de abril 

de 2023, ficando então alterada a cláusula segunda 
do referido contrato. Fica acrescido ao contrato, por 
conta do presente aditivo, o valor mensal de R$ 
13.036,01 (treze mil trinta e seis reais e um centavos) 
e o valor total contratual de R$ 156.432,12 (cento 
e cinquenta e seis mil quatrocentos e trinta e dois 
reais e doze centavos). 
Pinhalão, 30 de março de 2022

PINHALÃO

PORTARIA N.º 03/2022

O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, 
Estado do Paraná, Flavio Decol Rodrigues, no uso 
de suas atribuições legais

RESOLVE

Conceder, nos termos do artigo 20, da Resolução 
n.º 01/2011, progressão funcional por merecimento 
ao servidor VITOR BARBOSA VITOR, ocupante do 
cargo de Secretário, consistente no avanço de 02 
(duas) letras na tabela salarial, passando da Letra L 
para a Letra N, referente ao biênio de 2020 e 2021.

Esta portaria possui efeitos retroativos à data de 
01/03/2022.

Pinhalão, 28 de março de 2020.

Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.

________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE

PORTARIA N.º 04/2022

O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, 
Estado do Paraná, Flavio Decol Rodrigues, no uso 
de suas atribuições legais

RESOLVE

Conceder, nos termos do artigo 20, da Resolução 
n.º 01/2011, progressão funcional por merecimento 
à servidora HOSANA PEREIRA DE MESQUITA 
BAENA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, consistente no avanço de 02 (duas) letras 
na tabela salarial, passando da Letra N para a Letra 
P, referente ao biênio 2020/2021.

Esta portaria possui efeitos retroativos à data de 
01/03/2022.

Pinhalão, 28 de março de 2022.

 Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.

________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE

PORTARIA N.º 05/2022

O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, 
Estado do Paraná, Flavio Decol Rodrigues, no uso 
de suas atribuições legais

RESOLVE

Conceder, nos termos do artigo 20, da Resolução 
n.º 01/2011, progressão funcional por merecimento 
ao servidor ADAGOUBERTO NOGUEIRA JUNIOR, 
ocupante do cargo de Contador, consistente no 
avanço de 02 (duas) letras na tabela salarial, pas-
sando da Letra I para a Letra K, referente ao biênio 
de 2020/2021.

Esta portaria possui efeitos retroativos à data de 
01/03/2022.

Pinhalão, 28 de março de 2022.

Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.

________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE

PORTARIA N.º 06/2022

O presidente da Câmara Municipal de Pinhalão, 
Estado do Paraná, Flavio Decol Rodrigues, no uso 
de suas atribuições legais

RESOLVE

Conceder, nos termos do artigo 20, da Resolução 
n.º 01/2011, progressão funcional por merecimento 
ao servidor CARLOS EDUARDO MIGUEL DA SIL-
VA, ocupante do cargo de Advogado, consistente 
no avanço de 02 (duas) letras na tabela salarial, 
passando da Letra I para a Letra K, referente ao 
biênio de 2020/2021.

Esta portaria possui efeitos retroativos à data de 
01/03/2022.

Pinhalão, 28 de março de 2022.

Cumpra-se, Registre-se, Publique-se.

________________________
FLAVIO DECOL RODRIGUES
PRESIDENTE

SALTO DO ITARARÉ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 15-
2022.
Do Objeto: AQUISIÇÃO DE PLANTAS ORNAMEN-
TAIS DESTINADAS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Do(s) Contratado(s): JOSE ROBERTO DE CAR-
VALHO, inscrito no CPF sob o nº 035.482.029-00.
Do Valor: A presente contratação importa o valor 
total de R$12.040,00 (doze mil e quarenta reais).
Da Dotação Orçamentária: A despesa decorrente 
desta contratação correrá sob a seguinte dotação 
orçamentária: 02.01.04.122.0002.2.002 - Manuten-
ção da Administração Pública.
Da Justificativa: Trata-se de contratação que não 
ultrapassa o valor estipulado legalmente.
Do Fundamento Legal: Art. 24, inciso II, da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações pos-
teriores.

Salto do Itararé/PR, 30 de março de 2022.
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SALTO DO ITARARÉ

FERNANDO ALVES CARDOSO
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RATIFICAÇÃO
Em vista das justificativas e fundamentações retro 
relatadas, aprovo a realização da despesa, inde-
pendente de licitação.

Salto do Itararé/PR, 30 de março de 2022.

PAULO SÉRGIO FRAGOSO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

JUNDIAÍ DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
Estado do Paraná 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022 
Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº. 56/57 
de 05/04/2021, que declarou Dispensável a Licitação, o que faz com o fulcro no 
artigo 24, II, da Lei 8.666/93, autorizando-se a contratação mediante escolha do 
fornecedor de menor preço posto que o valor e o limite fixado em lei para á 
Aquisição de pneus novos para a Máquina para RETROESCAVADEIRA JCB 
BRASIL ANO 2012, de forma emergencial para atender á diversos serviços no 
Município, conforme solicitação realizada pelo Departamento de Municipal de 
Transporte.  
Perfazendo o valor total para a compra dos itens requisitados é de R$ 
11.020,00(onze mil e vinte reais) em favor das empresas:  
Empresa F.G. Comercio de Pneus Eireli – ME CNPJ: 17.234.948/0001-04, com 
o valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais). 
Empresa Antônio Mourão da Silva CNPJ: 09.624.822/0001-18, com o valor de 

R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais). 

Face ao disposto no Art. 26 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se 
encontra devidamente instruído. 

Publique-se 
Jundiaí do Sul – PR, 30 de março de 2022 

Eclair Rauen 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI DO SUL 
– PR

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO Nº 06/2022

Ratifico o ato da Comissão de Licitação, nomeada 
através da Portaria nº. 56/2021 de 05 de abril de 
2021, que declarou dispensável a licitação para 
aquisição de instrumentos musicais para utilização 
nas oficinas de música do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de vínculos do CRAS Zilda Arns 
de Jundiaí do Sul, solicitada pelo Departamento de 
Assistência Social, com fundamento no art. 24, inciso 
II da Lei 8.666/93. 
O valor da aquisição do item totalizou em R$16.989,00 
(dezesseis mil e novecentos e oitenta e nove reais), 
em favor da empresa Rogério Pereira da Rosa 
07442723942.
Verifica-se que o presente procedimento encontra-se 
devidamente instruído com os requisitos previstos 
no art. 26 da Lei 8.666/93.
Publique-se.

Jundiaí do Sul – PR, 30 de março de 2022.

Eclair Rauen
Prefeito Municipal

WENCESLAU BRAZ

CHAMAMENTO PÚBLICO POR INEXIGIBILIDADE N° 
02/2022 (PMWB) 

O MUNICÍPIO DE WENCESLAU BRAZ, ESTADO DO 
PARANÁ, torna público para conhecimento de quantos possam 
interessar que fará realizar CREDENCIAMENTO na 
modalidade CHAMADA PÚBLICA, objetivando a “Aquisição, 
por meio de credenciamento, para o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE, de gêneros alimentícios 
diversos, orgânicos ou em conversão da agricultura 
familiar e do empreendedor familiar rural para atender os 
alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil e 
Fundamental da Rede Pública Municipal de Wenceslau 
Braz, Estado Paraná.”, conforme descrição no Edital de 
Chamada Pública nº 02/2022 (PMWB) e seus anexos. 
INFORMAÇÕES: 
- Recebimento das propostas: A partir 08hs00min do dia 
01/04/2022 até as 09hs00min do dia 27/04/2022. 
- Data e horário de abertura: 27/04/2022 – após as 
09hs00min. 
A pasta técnica, com o inteiro teor do Edital, poderá ser 
examinada no endereço supramencionado a partir do dia 1º de 
abril de 2022, no endereço eletrônico: 
www.wenceslaubraz.pr.gov.br. Wenceslau Braz – PR, 30 de 
março de 2022. 

Maicon Henrique da Silva 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações 

Portaria nº 039/2022 
 

 

  
MUNICIPIO DE WENCESLAU BRAZ- RATIFICAÇÃO DE 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2022 
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU 
EMPRESA COM ESPECIALIDADE NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE TESTES DE SONDAGENS 
(ST) E DE PERCOLAÇÃO, COM A ELABORAÇÃO DOS 
RESPECTIVOS LAUDOS GEOLÓGICO, EM UMA AREA 
TOTAL DE 61.208,01 M2 SITUADO NO ANTIGO CTG.” 
A Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de Wenceslau 
Braz - PR, para fins do art. 24, inciso “II”, da Lei Federal n° 
8.666/93, incluindo a alteração da Lei n° 9.648, de 27 de maio 
de 1998, TORNA PÚBLICO, que o Exmo. Sr. Prefeito Municipal 
– ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, proferiu 
decisão no processo em destaque supra, RATIFICANDO A 
DISPENSA DE LICITAÇÃO, para a Contratação, junto a 
empresa: I – R GIL & GIL CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 
06.056.079/0001-59, que indicou o menor preço para a 
contratação do item 01, no valor total de R$ 12.000,00 (Doze mil 
reais). Tudo conforme documentos nos autos. 

Wenceslau Braz-PR, 30 de março de 2022. 
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR 

PREFEITO  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nesta terça-feira (29), o Governo 
do Estado por meio da Secretaria 
de Infraestrutura e Logística 
(SEIL), anunciou investimentos 
em obras de infraestrutura para 
os municípios do Paraná. 
No evento, realizado no Palácio 
Iguaçu, o procurador jurídico, 
Jeferson Ribeiro representava 

o prefeito Paulinho Morfinati, 
que se encontrava em viajem 
à Brasília e, junto a ele esta-
vam os vereadores Alesandro 
Oliveira, Alex Tomazi, Gorete 
Ramos, Hariel Fogaça, Luciano 
Pedro, Marcos Antônio, Sandro 
Ferreira e Silvana Cristina que 
recepcionaram o governador 

Ratinho Junior, o secretário de 
Infraestrutura Sandro Alex e o 
deputado estadual Romanelli.
A ocasião serviu para celebrar o con-
vênio referente ao projeto de pavi-
mentação das ruas do bairro Bela 
Vista no município de Japira. 

O investimento do estado é de 
R$ 200 milhões, por meio da 
Secretaria de Infraestrutura 
e Logística. O recurso visa a 
execução de obras urbanas em 

104 municípios do Estado, como 
pavimentações, ciclovias, tercei-
ras faixas, duplicação, recapea-
mento de asfalto, entre outros. 
Essas aplicações integram o 

programa de desenvolvimento 
sustentável dos municípios, de 
olho na Agenda 2030, garantindo 
melhor qualidade de vida nos 
municípios.

[INVESTIMENTO]

Japira recebe recurso para 
pavimentar ruas do bairro Bela Vista 

Daniele Caetana
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O Governo do Estado lançou 
nesta quarta-feira (30) o 
maior programa de cirurgias 
eletivas da história da Saúde. 
Com investimento recorde 
de R$ 150 milhões do Tesouro 
do Estado, o “Opera Paraná” 
deve proporcionar cerca de 60 
mil cirurgias a mais este ano.
O anúncio foi oficializado em 
Curitiba pelo secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto, 
durante o 14º Seminário da 
Federação das Santas Casas 
de Misericórdia e Hospitais 
Beneficentes do Estado do 
Paraná (Femipa).
A destinação do recurso foi 
formalizada por meio da Reso-
lução Sesa 1.104/2021¬¬ e deve 
abranger os mais diversos 
serviços de Saúde do Estado, 
desde que se enquadrem nas 
normativas da Resolução 
Resolução Sesa 1.127/20021 .
“O maior volume de recur-
sos para cirurgias eletivas 
no Paraná havia sido R$ 19 
milhões por meio do governo 
federal, e este ano, com a 

O maior volume de recursos para 
cirurgias eletivas no Paraná havia 

sido R$ 19 milhões, e este ano, com a 
pandemia e todo o esforço coordenado 

pelo governador Ratinho Junior, 
fizemos um exercício orçamentário e 

conseguimos colocar R$ 150 milhões

pandemia e todo o esforço 
coordenado pelo governador 
Ratinho Junior, fizemos um 
exercício orçamentário e 
conseguimos colocar R$ 150 
milhões”, afirmou Beto Preto.
A implantação do programa 
tem por objetivo diminuir 
as filas de espera e parte da 
demanda reprimida, que 
teve um acréscimo conside-
rável com a pandemia, que 

paralisou os procedimentos 
não emergenciais por meses. 
Além disso, o Opera Paraná 
reforça a regionalização da 
Saúde, expandindo a oferta 
dos serviços e dando oportu-
nidade de todos os hospitais, 
de pequeno a grande porte, 
a participarem desta ação. O 
Estado fará o edital e os hospi-
tais que conseguirem realizar 
as operações vão efetivar a 

adesão.
“O Estado do Paraná pode 
contar com a Femipa para a 
execução destas cirurgias e 
apoio ao programa. Vamos 
nos unir e realizar uma 
verdadeira força-tarefa para 
suprir essa demanda”, disse 
o presidente Charles London.
Atualmente, estima-se que 
pelo menos 200 mil proce-
dimentos eletivos e 300 mil 

consultas médicas especiali-
zadas, caracterizados como 
prioritários, precisem ser 
realizados no Paraná. A fila 
destes procedimentos está 
sendo compilada em um pro-
grama de gestão que integre 
os sistemas do Estado, muni-
cípio e consórcios. Este ano, o 
Estado deve realizar aproxi-
madamente 250 mil cirurgias 
dentro do cronograma padrão 
e 60 mil dentro da programa-
ção extra.
O presidente do Conselho das 
Secretarias Municipais de 
Saúde do Paraná (Cosems), 
Ivoliciano Leonarchik, falou 
sobre a importância do pro-
grama. “Este tema de cirur-
gias eletivas é uma necessi-
dade antiga do Estado e hoje, 
graças a este governo muni-
cipalista que olha para todos 
da mesma forma, o Paraná é 
um dos poucos estados que 
tem um programa específico 
para a realização destes pro-
cedimentos”, disse.

Anúncio foi oficializado 
pelo secretário de 
Estado da Saúde, Beto 
Preto, durante o 14º 
Seminário da Federação 
das Santas Casas de 
Misericórdia e Hospitais 
Beneficentes do Paraná

Secretário destacou que se trata 
de um dos maiores investimentos 
realizados na área

Governo do Estado lança programa para 
acelerar cirurgias eletivas no Paraná

[OPERA PARANÁ]


