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Prefeito Flávio reúne secretários e pede
empenho no combate a Dengue em Tomazina
Agência Criativa
David Batista

O prefeito de Tomazina Flavio Xavier Zanrosso participou de
reunião no plenário da câmara
municipal neste 6 de maio com todos os chefes das UBS (Unidade
Básica de Saúde), enfermeiros, e
funcionários do setor. Junto com
p secretário de Saúde João Hélio,
o prefeito ouviu sugestões, fez um
alerta e pediu empenho dos funcionários no combate a Dengue. A
equipe da 19º Regional de Saúde
Jacarezinho participou do encontro.
O surto da Dengue que se
registrou município de Jacarezi-

nho nos últimos 30 dias colocou
em alerta todos os municípios do
Norte Pioneiro. Em Tomazina Zanrosso, junto com a equipe realizou
um balanço dos trabalhos que vem
se desenvolvendo dentro do município nos últimos dias no combate
ao mosquito, “temos que manter
nossa equipe em alerta permanente para evitar que o mosquito
se reproduza. Uma melhor conscientização da nossa comunidade é extremamente importante,
principalmente na separação e
acomodação do lixo. Vamos todos abraçar essa causa e evitar a
proliferação desse mau que ronda
silenciosamente nossas casas”,
ressaltou Zanrosso.

Projeto de Lupion garante cobrança adequada
de Imposto de Renda de cooperativas
De Brasília
Projeto do deputado federal
Pedro Lupion (DEM-PR), apresentado nesta quinta-feira (06),
adequa a incidência tributária
em aplicações financeiras feitas
pelas cooperativas brasileiras.
A expectativa é que isso gere
uma redução do ônus cobrado
desses grupos produtivos e melhore a competitividade do setor.
O parlamentar, na justifi-

cativa do PL 3351/2019, disse que apresentou a proposta
para corrigir a interpretação
atual, que fere os princípios de
isonomia e capacidade de contribuição das cooperativas. A
proposta foi inicialmente debatida pelo setor e tem o apoio da
Organização das Cooperativas
Brasileiras (OCB).
“O que se pretende não é
uma imunidade ou isenção tributária, mas tão somente adequar

a apuração e recolhimento destes tributos, mantendo a igualdade com as demais sociedades
empresariais, bem como afastar
possíveis autuações fiscais por
parte da Receita Federal do
Brasil”, justifica o deputado.
A Receita Federal exige,
hoje, o pagamento do Imposto
de Renda e da CSLL sobre o
total de receitas de aplicações
financeiras, sem reconhecer
o abatimento das despesas

financeiras, interpretação considerada “equivocada” por Lupion com base na Jurisprudência hoje existente.
“Essa exigência fere o conceito de lucro, regra matriz de
incidência do imposto de renda
e da contribuição social, por
não permitir o abatimento de
despesas de captação. Os tributos recaem sobre a receita,
e não sobre o lucro”, disse o
deputado.
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MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
ESTADO DO PARANÁ
ATA DESERTA COM AVISO DE REPETIÇÃO DE ABERTURA DE LICITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
ESTADO DO PARANÁ
Siqueira Campos, 29 de maio de 2019.

PREGÃO 019/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada tipo “Casa de Apoio” para fornecimento de hospedagem com apartamentos: individuais, duplos ou triplos, totalizando 120 (cento e vinte) diárias, incluindo refeições: café da manhã, almoço e
jantar para pacientes e seus acompanhantes que necessitam de tratamento no Município de Curitiba-Pr, para o atendimento
as necessidades de Políticas Públicas, Cidadania e Direitos Humanos desta Secretaria Municipal de Saúde, por um período
de 12 meses. Aos 23 dias do mês de maio de dois mil e dezenove, às 08:30 horas, no Edifício da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Estado do Paraná, na Sala de Licitações, situada na Praça Otacílio Ferreira, nº 82, centro, sob a presidência
do Pregoeiro senhor Ilton Aparecido Inácio e equipe de apoio composta por Marcinio Messias, Sandro Rene Rocha Lopes e

Ofício nº 303/2019
Por este instrumento, o Município de SIQUEIRA CAMPOS/PR, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ sob nº
76.919.083/0001-89, ora representado pelo seu Prefeito Luiz Henrique Germano, vem respeitosamente à presença de Vossa
Senhoria, dar-lhe ciência do indeferimento de vosso requerimento protocolado na prefeitura em 20 de maio de 2019, referente
ao pedido de aposentadoria de Vilma Celestino de Oliveira, eis que adoto o parecer jurídico emitido como razões de decidir.
Junta-se a este ofício cópia do parecer jurídico.
Sem mais para o momento, apresentamos elevado protesto de estima e consideração.

Adalto Aparecido Lopes Luiz, nomeados pela Portaria nº 004/2019, realizou-se a sessão pública do Processo Licitatório nº

Luiz Henrique Germano

038/2019 –Pregão Presencial nº 018/2019, para do objeto “descrito acima”. Aberta a sessão, o senhor Pregoeiro deu boas

Prefeito Municipal

vindas a todos e agradeceu a participação da equipe de apoio. Registre-se, que das empresas que retiraram o Edital, nenhuma compareceu na abertura. O Senhor Pregoeiro declarou a sessão como DESERTA. Em razão disso uma nova sessão será

Ilmo. Sr.

aberta para o dia 24 de junho de 2019 as 13:30 horas na sede da prefeitura de Conselheiro Mairinck.

Dr. LUCAS APARECIDO PEREIRA VIDAL
Rua Marechal Deodoro, 1920, centro

___________________________________

NESTA

Ilton Aparecido Inácio

CÂMARA DE CONSELHEIRO MAIRINCK
ESTADO DO PARANÁ

Pregoeiro Municipal
___________________________________
Adalto Aparecido Lopes Luiz
Equipe de Apoio

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 007/2019

___________________________________

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2019

Marcinio Messias

Objeto: Aquisição de TONERS a serem utilizados nas impressoras desta Casa de Leis, no valor de R$ 6.470,00 (SEIS

Equipe de Apoio

MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS).
Prestador do Serviço: ANTHONY VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita

___________________________________

no CNPJ n° 08.993.384/0001-00, rua Joaquim da Silva Reis, n°346, bairro Centro, município de Ibaiti-PR, CEP: 84.900-000.

Sandro Rene Rocha Lopes

Termo de Ratificação: Pelo presente termo de RATIFICAÇÃO, tendo recebido PARECER TÉCNICO da Comissão Perma-

Equipe de Apoio

nente de Licitação, quanto à análise da presença dos requisitos exigidos pelo artigo 24, inciso II, c.c. o artigo 23, inciso II, todos
da Lei nº 8.666/93, acolhendo o PARECER JURÍDICO da Assessoria Jurídica, RATIFICO a referida dispensa da licitação

___________________________________

e autorizo a despesa encaminhando o presente processo para o Departamento Competente para as devidas providências

Alex Sandro Pereira Costa Domingues

quanto à contratação do objeto em epígrafe.

Prefeito Municipal

Conselheiro Mairinck(PR), 07 de junho de 2019.

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK
ESTADO DO PARANÁ

Publique-se.
DENILSON PEREIRA DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

AVISO RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
EDITAL RETIFICADO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019
RETIFICAÇÃO 001/2019- Itens: 36,82,94,101,102,130 e 131, Ref ao Anexo I
Ficam mantidas as demais clausula do presente Edital, bem como a data de abertura, 08 horas e 30 min, do dia 14 de
junho de 2019, em sua sede de Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo: menor preço por item para Contratação de
Contratação de empresa que forneça materiais de construção para atender a demanda dos diversos Departamentos do Município, conforme a necessidade em adquiri-los, por um período de 12 (doze) meses. O credenciamento das empresas será
das 08 horas e 30 min, do dia 14 de junho de 2019, os, na Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, Setor de Licitações
Praça Otacílio Ferreira, 82. Demais informações, bem como cópia do edital e seus anexos, poderão ser obtidos na Prefeitura
Municipal de Conselheiro Mairinck-Pr, de segunda a sexta das 07:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas. Fone-43-3561-1221.
E no endereço eletrônico: www.conselheiromairinck.pr.gov.br
Conselheiro Mairinck-Pr, 06 de junho 2019.
Alex Sandro Pereira Costa Domingues
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Governador determina redução nas
taxas de financiamento aos municípios
AEN

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior determinou uma redução nas taxas de juros e atualização nas condições de enquadramento dos municípios atendidos
pelo Sistema de Financiamento
aos Municípios (SFM). O sistema
que financia obras de infraestrutura, construções e compra de
máquinas e equipamentos para
prefeituras, terá redução média de
15% nas taxas fixas de juros. Em
algumas situações a queda pode
chegar a 22,4%.
“As atuais taxas foram definidas em um contexto no qual a taxa
básica de juros da economia era
mais do que o dobro da atual e a
economia do país estava crescendo. Vamos adequar as condições
para que as prefeituras possam
investir e promover o desenvolvimento local com novas obras de
infraestrutura para melhorar a qua-

lidade de vida das pessoas”, afirma Ratinho Junior, que conhece
bem a situação, porque foi secretário de Desenvolvimento Urbano.
CRITÉRIO - Além da redução
de juros, será alterado o critério
usado para definir as taxas. Anteriormente, apenas municípios
com menor número de habitantes
tinham acesso a juros menores.
No novo modelo será considerado
também o IPDM - Índice Ipardes
de Desenvolvimento Municipal
(base 2015), indicador que mede o
desempenho dos municípios considerando as dimensões renda,
emprego e agropecuária, saúde e
educação.
Assim, cerca de 80 municípios
com IPDM baixo ou médio baixo
(menor do que 0,6), poderão ser
beneficiados com taxas ainda
mais acessíveis, afirma o secretário de Estado do Desenvolvimento
Urbano e Obras Públicas, João
Carlos Ortega. “A intenção é pro-

porcionar aos municípios com menos recursos as taxas mais baixas,
para não pesar no endividamento
das prefeituras e contribuir de forma mais objetiva com o desenvolvimento onde é mais necessário. É
questão de justiça social”, diz ele.
PRAZO DE CARÊNCIA - O
diretor de Operações do Setor Público da Fomento Paraná, Wellington Dalmaz, destaca também
o aumento do prazo de carência
para projetos de cunho social. “Aumentamos de 12 para 24 meses o
prazo para iniciar o pagamento em
financiamentos para construção
de escolas, hospitais e postos de
saúde”, afirma Dalmaz.
TRIPÉ - O SFM atua como um
tripé formado pela Secretaria de
Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedu), tendo
como agente técnico operacional o
Paranacidade e a Fomento Paraná
como agente financeiro. O sistema
contabiliza hoje mais de R$ 1,84

bilhão em recursos contratados e
atendeu em torno de 320 municípios de todas as Regiões do Paraná, nos últimos anos.
O modelo paranaense é considerado exemplar no país, mas
a atualização de processos e das

taxas mostrou-se urgente diante
do acirramento da concorrência
de outras instituições junto ao público alvo do SFM, de acordo com
o presidente da Fomento Paraná,
Heraldo Neves.
“A queda da demanda por re-

cursos para investimento em geral,
provocada por incertezas no cenário econômico e político, pode ter
obrigado as instituições financeiras a buscar clientes em nichos
nos quais não atuavam antes”,
explica Neves.

Um homem sem identificação,
de 35 anos, foi assassinado a tiros no fim da noite desta quintafeira, em São José dos Pinhais,
na região metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu perto das
22hrs na esquina das ruas Aníbal
Silva com Dolovico Pissaia, no
Jardim Independência. A vítima
foi encontrada com um rolo de

papel higiênico na mão.
Moradores da região relataram à Polícia Militar que ouviram
cerca de cinco tiros e teriam visto
dois homens deixar o local a pé.
Assim que o crime aconteceu, o
Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando os socorristas
chegaram ao local encontraram a
vítima já morta, com pelo menos
dois tiros no peito. Como não havia estojos no chão, acredita-se

que a vítima tenha sido morta a
tiros de revólver, mas o calibre
usado de fato só poderá ser identificado após a necropsia.
O homem aparentava ser morador de rua e usuário de drogas.
Ele morreu segurando um rolo
de papel higiênico. Não há informações a respeito da motivação
para o crime, que seguirá investigado pela Delegacia de Polícia
Civil de São José dos Pinhais.

Militar, o crime aconteceu por
volta de 21h30, quando o médico levou um tiro na cabeça.
Testemunhas disseram à PM
que viram um Fusca deixando

o local logo após o disparo. O
Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou Fiorillo em
estado grave até a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA).

Nenhum suspeito de cometer
o crime foi encontrado durante
as buscas da PM e o caso foi
repassado para investigação
da Polícia Civil.

Homem é encontrado morto a tiros
com rolo de papel higiênico na mão
Redação Banda B

Médico leva tiro na cabeça em possível
tentativa de assalto no Paraná
A Rede

É grave o estado de saúde do conhecido médico Luiz
Felipe Fiorillo, de 66 anos.

Ele foi atingido por um tiro na
cabeça na noite desta quintafeira (7) em uma clínica na
rua General Câmara, na área
central de Castro (região dos

Campos Gerais). A principal
suspeita é que ele tenha sido
vítima de uma tentativa de assalto.
De acordo com a Polícia
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Governadores divulgam carta pública
em apoio à reforma da Previdência
EBC
Um grupo de 25 governadores divulgou, nesta quinta-feira
(6), um carta pública em apoio à
manutenção de estados e municípios na reforma da Previdência.
Ficaram de fora do endosso à reforma os governadores da Bahia
e do Maranhão.
O assunto tem gerado impasse na Câmara dos Deputados, onde tramita a Proposta de
Emenda à Constituição (PEC
6/2019), e governadores têm se
articulado para pressionar o Congresso Nacional a incluir o tema
na proposta.
Segundo a carta, o déficit
nos regimes de aposentadoria e
pensão dos servidores estaduais,
que hoje atinge aproximadamente

R$ 100 bilhões por ano, poderá
ser quadruplicado até 2060, conforme estudo da Instituição Fiscal
Independente (IFI), do Senado
Federal. Os governadores defendem que as regras de aposentadoria sejam as mesmas em todo
território nacional. Por outro lado,
parlamentares argumentam que a
matéria deve ser tratada por cada
ente da federação.
Veja aqui a íntegra da carta
“Atribuir aos Governos estaduais e distrital a missão de aprovar mudanças imprescindíveis por
meio de legislação própria, a fim
de instituir regras já previstas no
projeto de reforma, que ora tramita no Congresso, não apenas
representaria obstáculo à efetivação de normas cada vez mais necessárias, mas também suscitaria

preocupações acerca da falta de
uniformidade no tocante aos critérios de Previdência a serem observados no território nacional”,
aponta a carta.
De acordo com o documento
divulgado, as regras gerais para
a organização e o funcionamento
dos regimes próprios de Previdência Social dos servidores públicos
da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, “é uma
realidade que vigora há mais de
20 anos”, diz o documento.
Impasse
Na manhã desta quinta, o presidente da comissão especial que
discute a proposta de reforma, deputado Marcelo Ramos (PL-AM),
não escondeu o clima tenso e o
impasse em torno da inclusão de
estados e municípios na reforma,

ao declarar que os governadores
podem ajudar bastante.
“Se eles calçarem as sandálias da humildade, vierem à
Câmara dos Deputados, reconhecerem que não tiveram coragem de fazer suas reformas
e pedirem aos deputados que
ajudem fazendo o trabalho que
eles não tiveram coragem de fazer”, disse.
Pessoalmente contra a inclusão que, segundo ele, é o pensamento hoje dominante na Casa,
o deputado acrescentou que a
pressão feita pelos governadores
só atrapalha e aumenta a resistência de parlamentares a incluir
estados e municípios no texto.
Apesar disso, em relação ao argumento de pequenos municípios
que não têm recursos nem para

contratar um estudo para analisar
suas situações, Marcelo Ramos
reconheceu que, com esse argumento, os prefeitos têm mais
chances de sensibilizar os deputados.
No entanto, após reunião com
governadores, em São Paulo, o
relator da reforma na comissão,
deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), defendeu que a melhor
alternativaseria manter estados e
municípios no projeto apresentado pelo governo.
“Existem várias alternativas
sendo estudadas, mas eu diria
que não há qualquer alternativa melhor do que mantermos os
estados e municípios nesta reforma. Precisamos resolver isso ao
mesmo tempo – governo federal,
estados e municípios – e de ma-

neira rápida”, defendeu o relator.
A previsão é de que Moreira mantenha a apresentação do relatório
na próxima terça-feira (11).
Segundo o deputado Marcelo
Ramos, o regimento da Câmara
prevê que apresentado o relatório, há um prazo de 24 horas
para ser lido na comissão. Feita
a leitura do documento, é concedido pedido de vistas de duas
sessões. O prazo é para que os
parlamentares tenham mais tempo para analisar o texto. A partir daí é iniciado o processo de
debate. Se houver um bom nível
de acordo, explicou o deputado,
a votação tende a ser mais rápida porque é possível diminuir o
número de deputados inscritos
para discutir a matéria e também
de destaques ao texto.

CAMARA MUNICIPAL DE CURIÚVA
ESTADO PARANÁ

Email: câmara.curiuva@yahoo.com.br
TELEFAX: 43 3545 1334
AV: PREF. JOAQUIM CARNEIRO – 599 – Curiúva – PR. – CEP. 84 280 000

________________________________________________________________________________________

PORTARIA Nº 009/2019
GEFERSON BOSCHETTI, Presidente da
Câmara Municipal de Curiúva,
Estado do Paraná, para o biênio
2019/2020, no uso das atribuições
que lhe são conferidas por Lei,
REGULAMENTA QUE:
ARTIGO 1º - Excepcionalmente no dia
dez de junho de dois mil e dezenove (10/06/2019), a
Sessão Ordinária será as 15horas00min, em virtude das
reuniões das comissões Permanentes que acontecerão a
partir das 8horas00min da manhã, que terá como pauta os
projetos que estão em analise de todos os membros.

em contrário.

Artigo 2º:

Revogam-se as disposições

Edifício da Câmara
Curiúva, em 07 de junho de 2019.

Colégio Dom Bosco

Rua Odilon Leite Rodrigues
1331 - Nações
Siqueira Campos - PR

(43)3571-1971
(43)99873-0242
secretaria@domboscoonlinesc.com
Colégio Dom Bosco Siqueira Campos
@colegiodomboscosc

Municipal

_____________
GEFERSON BOSCHETTI
Presidente da Câmara Municipal de Curiúva
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