
EXTRATO DE TERMO Nº 004/2019
 Natureza do Contrato: Emprego Público – prazo indeterminado
 Contratante: Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio
 Contrato: VINICIUS CERON – CTPS Nº 5375589 Série 0050 PR
 RG nº 12.549.040-9 SSP/PR – CPF Nº 087.830.709-58
 Cargo: Cirurgião Dentista
 Jornada Semanal: 40 horas – de segunda a sexta-feira
 Valor Mensal: R$ 3.837,11
 Inicio de Vigência: 02/05/2019

PORTARIA Nº. 4141/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE 
SUAS ATRIBUIÇÕES, E DE CONFORMIDADE COM O ARTIGO 110 E SEUS PARÁGRAFOS, DA LEI 
Nº. 183/94, DE 23 DE SETEMBRO DE 1994 - “ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI-
PAIS DE PRIMEIRO DE MAIO”,
 R E S O L V E:
 Art. 1º Fica concedido nos termos da citada Lei, a contar de 01 de maio de 2019, Adicional 
pôr Tempo de Serviço prestado ao Município, aos servidores relacionados nominalmente no anexo que 
faz parte integrante da presente Portaria.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 02 de maio de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

•  Os destaques meteorológicos para esta segunda-feira conti-
nuam para a ocorrência de pancadas de chuvas no interior do 
estado onde as temperaturas ficam amenas.
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SOJA - SACA 60 kg
Dia Preço
13/05/19................................. R$ 63,50

MILHO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/05/19.................................R$ 25,00

TRIGO - SACA 60 kg
Dia Preço
13/05/19................................. R$ 47,00

Fonte: Deral/Seab

Governador destaca redução da criminalidade no Paraná
 O governador 
Carlos Massa Ratinho 
Junior destacou na sex-
ta-feira (10) que as for-
ças de segurança do 
Paraná conseguiram 
reduzir em 32% o nú-
mero de homicídios nos 
primeiros 120 dias des-
te ano, na comparação 
com o mesmo quadri-
mestre do ano passado.
 No mesmo perí-
odo, o número de latro-
cínios (roubos seguidos 
de mortes) caiu 46%, 
marcando uma das prin-
cipais reduções do país. 
Segundo Ratinho Ju-
nior, o índice de roubo 
de carros também teve 
queda no quadrimeste, 
com redução de 38%. 
O relatório completo 
sobre a diminuição da 
criminalidade no Estado 
deve ser divulgado na 
próxima semana.
 Os dados foram 
apresentados logo após 

a abertura das opera-
ções do Centro Integra-
do de Inteligência de 
Segurança Pública – 
Regional Sul (CIISPR – 
Sul), em cerimônia que 
contou com a participa-
ção do presidente Jair 
Bolsonaro e do ministro 
da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro.
 Segundo Rati-
nho Junior, a segurança 
é um foco de todos que 
estão na vida pública. 
“Esses bons índices 
têm acontecido graças 
a uma equipe motivada, 
policiais bem treinados, 
com muita seriedade, 
e inteligência acima de 
tudo. Essas reduções 
representam as maiores 
do País nessa área”, 
afirmou. O governador 
ainda destacou que o 
CIISPR - Sul vai ajudar 
o Paraná a ampliar a 
cobertura de ações das 
forças de segurança e 

potencializar ainda mais 
esses números.
 O centro para-
naense vai integrar 70 
bases de dados e será 
composto por um co-
ordenador da Diretoria 
de Inteligência da Se-
cretaria de Operações 
Integradas do Ministério 
da Justiça e Segurança 
Pública, e representan-
tes das secretarias de 
Segurança Pública, das 
polícias Civil e Militar e 
do sistema penitenciá-
rio dos estados do Pa-
raná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Lo-
calizado em Curitiba, o 
centro passa a operar 
como um hub de inteli-
gência para controle de 
operações conjuntas.
 ESTRUTURA - 
A estrutura já conta com 
12 agentes, sendo qua-
tro policiais militares, 
três policiais civis, um 
deles especializado em 

Tecnologia da Informa-
ção, dois representan-
tes do Rio Grande do 
Sul, dois representan-
tes de Santa Catarina, 
e um militar do Ceará, 
que foi fornecido pela 
Secretaria Nacional da 
Segurança Pública para 
auxiliar no local. Ele 
contará também com in-
tegrantes das áreas de 
inteligência da Polícia 
Federal, Polícia Rodo-
viária Federal, Depar-
tamento Penitenciário 
Nacional e Agência Bra-
sileira de Inteligência.
 Entre as princi-
pais funções do CIIS-
PR - Sul está a coleta, 
análise e disseminação 
de inteligência para as 
secretarias de Seguran-
ça Pública. Os agentes 
vão produzir conheci-
mentos estratégicos e 
terão acesso integrado 
de conteúdos perten-
centes às bases de da-

dos de diversas institui-
ções.
 Além da região 
Sul, também está em 
operação o Centro In-
tegrado de Inteligência 
de Segurança Públi-
ca - Regional Nordeste 
(CIISPR-NE). Com sede 
em Fortaleza, o centro 
integra a base de nove 

estados da região. Até o 
final do ano, será entre-
gue o da região Norte, 
com sede a definir.
 A vice-governa-
dora de Santa Catarina, 
Daniella Reiner, avaliou 
que o CIISPR – Sul re-
presenta um passo con-
creto rumo ao combate 
ao crime organizado. 

“Iniciamos um importan-
te capítulo de combate 
à corrupção e ao crime. 
Estamos dando forma 
a um sistema robusto e 
completo, baseado não 
apenas em tecnologia, 
mas no conhecimen-
to mais qualificado das 
nossas forças policiais”, 
afirmou.

Resolução n.º 01/2019
 CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO – ESTADO DO 
PARANÁ, aprova a seguinte Resolução:
 CONSIDERANDO a importância da agricultura familiar para a produção de alimentos, 
cuja qualidade e preço justo são essenciais para o sustento de toda a população brasileira, asseguran-
do a soberania alimentar e nutricional do país;
 CONSIDERANDO as condições diferenciadas do trabalho rural, que é extremamente 
penoso e extenuante com jornada de trabalho superiores há 14 horas diárias, ficando os produtores 
sujeitos às condições climáticas adversas (secas, inundações, sazonalidade das chuvas, ataque de 
pragas na lavoura, etc.), com reflexos diretos sobre a sua renda anual;
 CONSIDERANDO a situação das mulheres trabalhadoras rurais, sujeitas à dupla e às ve-
zes tripa jornada de trabalho, contribuindo para a produção da unidade familiar e assumindo as tarefas 
domésticas e os cuidados com as crianças, os doentes e as pessoas idosas;
 CONSIDERANDO a importância das aposentadorias rurais pagas pela Previdência So-
cial para a economia do município, contribuindo para o desenvolvimento do comércio e o dinamismo da 
economia local, e que serve de grande incentivo para a permanência das famílias no campo.
 RESOLVE:
 Posicionar-se firmemente em defesa da PREVIDÊNCIA SOCIAL RURAL e CONTRA A 
PEC n.º 06/2019 e contra a MEDIDA PROVISÓRIA n.º 871/2019, que exclui a maioria dos trabalhado-
res e trabalhadoras rurais da proteção previdenciária e dificulta o acesso aos benefícios previdenciários 
rurais e, fundamentalmente que sejam mantidas as regras atuais de proteção e de acesso dos trabalha-
dores e trabalhadoras rurais aos benefícios previdenciários e assistenciais, entre as quais se destacam 
a diferença de idade para a aposentadoria por idade, aos 55 anos, para as mulheres, e 60 anos, para 
os homens; carência de 15 anos no exercício da atividade para acesso à aposentadoria; contribuição 
dos agricultores e agricultoras familiares para a previdência social tendo por base a incidência de uma 
alíquota sobre a venda da produção rural; possibilidade de acumulação de aposentadoria e pensão 
por morte e vinculação dos benefícios previdenciários e assistenciais BPC/LOAS ao valor do salário 
mínimo, com reconhecimento dos direitos dos segurados especiais a partir das informações contidas 
no CNIS-Rural, desde que estabelecido prazo razoável de transição e condições adequadas para os 
segurados especiais serem cadastrados no sistema. 
 Câmara Municipal – Sessão Ordinária – 01 de abril de 2019.

Elenilson Jose Espanholo
Presidente da Câmara Municipal

Carlos Gonçalves Dias                                                                                  Elizeu de Souza
Vereador                                                                                                    Vereador

Donizete Treze Litz                                                                                 Paulo Teodoro F. Junior
Vereador                                                                                                       Vereador                                                                                   

Claudinei Sidinei Camilo                                                                              Lucas Luiz R. de Andrade
Vereador                                                                                                     Vereador                                                                                   

Laercio Bianchini                                                                                       Juan Caetano Lopes
Vereador                                                                                                      Vereador

PORTARIA Nº 4170/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
CONSIDERANDO, a solicitação do Diretor do Hospital Municipal, datado de 28/04/2019,
CONSIDERANDO, que a servidora iria gozar férias de 01/05/2019 a 20/05/2019, 
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Suspender 20 dias das férias regulamentares referente ao período de 10/09/2017 
a 09/09/2018, da servidora Silvia Rios Quinelli, matrícula 401328, a contar de 01/05/2019.
 Art. 2º As férias serão gozadas em data posterior a serem remarcadas.
 Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 10 de maio de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

PORTARIA Nº 4171/2019
 A PREFEITA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO, ESTADO DO PARANÁ, NO USO 
DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,
 R   E   S   O   L   V   E:
 Art. 1º Tornar sem efeito, a contar de 13/05/2019, a Portaria Nº 4106/2019, de 21/03/2019, 
que concedeu ao servidor do quadro próprio deste município, MARTA RODRIGUES GONÇALVES, ma-
tricula nº 401248, portadora da cédula de identidade RG nº 3.681.783-6 SSP/PR, CPF nº 611.075.229-
00, licença para tratamento de saúde.
 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições 
em contrário.                                                                      
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, em 13 de maio de 2019.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal

EXTRATO DE TERMO Nº 003/2019
 Natureza do Contrato: Emprego Público – prazo indeterminado
 Contratante: Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio
 Contrato: SUELEN DA SILVA SOUZA – CTPS Nº 9600182 Série 0030 PR
 RG nº 13.205.581-5 SSP/PR – CPF Nº 101.512.839-40
 Cargo: Agente Comunitário de Saúde
 Jornada Semanal: 40 horas – de segunda a sexta-feira
 Valor Mensal: R$ 1.305,49
 Inicio de Vigência: 02/05/2019


