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DECRETO Nº108/2019.
 MARCOS ANTONIO VOLTARELLI, O EXMO PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO 
SUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e que lhe são conferidas por Lei, 
 CONSIDERANDO a Secretária Municipal de Promoção e Ação Social, Sra. LETICIA 
BRUSSOLO,  encontra-se em gozo de licença maternidade;
 CONSIDERANDO a complexidade das atividades da Secretaria Municipal de Promoção 
e Ação Social;
 CONSIDERANDO que é dever do gestor dar sequência aos serviços prestados pela Se-
cretaria em questão, sem prejuízo da qualidade dos serviços prestados;
 DECRETA:
 ART. – 1º - Fica nomeada interinamente para responder pela    Secretaria Municipal de 
Promoção e Ação Social, a servidora efetiva, VANESSA MARA SÓLCIA, RG. 38.349.735-8 – SSP e 
CPF.036.522.599-12, ocupante da Função do Cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotada nesta Prefeitura 
Municipal, pelo período que a titular da pasta estiver em gozo de licença maternidade.
 ART. – 2º - Fica concedido a servidora nomeada por este ato, TIDE, no percentual de 50% 
(cinquenta por cento), nos termos da Lei 1.550/2008, que acumulará a função com o seu cargo de origem.
 ART. – 3º - Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a data de 10/04/2019 (dez de abril de dois mil e dezenove), revogadas as disposições em contrario.
 EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, ESTADO DO PARA-
NÁ, aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI
Prefeito Municipal

EDITAL 009/2019
 DELIBERAÇÃO Nº 002/CMDCA/2019
 SÚMULA: Suspende Edital nº 001/CMDCA/2019 e dá outras providências.
 O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, repre-
sentada pela sua presidente Renata Cristina de Souza Fabiano, no uso de suas atribuições e,
 CONSIDERANDO o teor da Ata de Reunião Ordinária do CMDCA, ocorrido na data de 
16/04/2019;
 CONSIDERANDO o teor do Projeto de Lei nº 90/2019 que altera a Lei Municipal nº 999/97 
que tramita na Câmara de Vereadores desta cidade;
 CONSIDERANDO algumas inconsistências junto ao Edital nº 001/CMDCA/2019;
 RESOLVE:
	 Artigo	1º	-	Fica	SUSPENSO	para	todos	os	fins,	o	Edital	nº	001/CMDCA/2019.
	 Artigo	2º	-	Após	análise	e	retificação,	será	dada	publicidade	do	término	da	suspensão.
 Artigo 3º - Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.
 Edifício da Secretaria Municipal de Assistência Social de Alvorada do Sul-PR., aos 18 de 
abril de 2019.

RENATA CRISTINA DE SOUZA FABIANO
Presidente do CMDCA

VANESSA MARA SOLCIA
Secretária Municipal Interina de Ação e Promoção Social

Estado quer se tornar liderança 
nacional e na América do Sul

 As principais ações e 
os resultados dos primeiros 
100 dias de governo foram 
apresentados pelo chefe da 
Casa Civil do Paraná, Guto 
Silva, a empresários e lide-
ranças do Estado, em evento 
realizado pelo Instituto De-
mocracia e Liberdade (IDL), 
nesta terça-feira (16), em 
Curitiba. Silva destacou as 
prioridades desta gestão e 
falou sobre o objetivo do go-
vernador Carlos Massa Rati-
nho Junior de transformar o 
Paraná em referência de ad-
ministração pública moderna, 
íntegra	e	eficiente.
 “O Paraná pode 

se tornar uma liderança no 
país e assumir protagonismo 
também na América do Sul”, 
disse, lembrando que o Pro-
duto Interno Bruto do Estado 
é maior do que a soma dos 
PIBs do Uruguai, Paraguai e 
Bolívia juntos.
 O chefe da Casa Civil 
apresentou os resultados das 
medidas de contingenciamen-
to adotadas em janeiro, com 
corte de gastos e de privilé-
gios, renegociação de con-
tratos e a reestruturação da 
administração direta, que re-
duziu o número de secretarias 
de 28 para 15. Iniciativas que, 
em pouco mais de três me-

ses, geraram uma economia 
de R$ 80,3 milhões e devem 
chegar a R$ 237 milhões em 
um ano. “Além de reduzir cus-
tos com uma estrutura mais 
enxuta,	o	governo	ficou	mais	
ágil	e	eficiente”,	afirmou.
 Guto Silva também 
falou sobre o futuro do Esta-
do. “Vamos encaminhar à As-
sembleia Legislativa o projeto 
da	Lei	de	Eficiência	na	Gestão	
do Estado (LEGE), que cria o 
Plano de Desenvolvimento 
de Longo Prazo com metas 
de crescimento da economia, 
investimentos e geração de 
empregos e mais objetivos 
estratégicos até 2040.
 Para um cenário de 
cinco	anos,	exemplificou	Sil-
va, a expectativa é de cres-
cimento anual de 4% do PIB, 
investimentos (públicos e 
privados) da ordem de R$ 80 
bilhões e a criação de 500 mil 
novos empregos.
 Junto com a lei de 
eficiência,	 a	 proposta	 de	 re-
forma administrativa, apro-
vada em primeira discussão 
na Assembleia Legislativa, 
a nova lei das concessões, 

já sancionada e considera-
da uma das mais modernas 
do país, e mais o programa 
de Integridade e Complian-
ce, para prevenir desvios de 
conduta, são as ações que, 
afirmou	 Silva,	 deram	 o	 tom	
do governo nestes 100 dias.
 “Todas essas ações 
estão sendo reconhecidas. 
A aprovação do governo, 
segundo pesquisas, já ultra-
passa 78%, e o Estado está 
se mostrando um ótimo local 
para investir”, disse Silva. 
Como exemplo, ele mencio-
nou anúncio da ampliação 
da fábrica da Klabin Papel e 
Celulose, em Oritigueira. A 
empresa vai aplicar R$ 9,1 
bilhões no projeto.
 “É o maior investi-
mento privado da história do 
Paraná”,	afirmou.	E	adiantou	
que novos anúncios deverão 
acontecer em breve, já que 
o	governo	finaliza	a	negocia-
ção para atração de mais R$ 
16 bilhões, vindos de outros 
empreendimentos. “Estamos 
fazendo de tudo para colocar 
o Paraná no centro das nego-
ciações.”

"A grande estrela": Paulo Victor destroça 
desconfiança, vira herói do título 

e engorda conta
 Dois Gre-Nais pela 
frente. Clássicos... Cenário 
para consagrar quem sair 
vencedor e, neste caso, 
campeão gaúcho. Ambiente 
ideal para acabar com qual-
quer	 desconfiança	 existente	
e se transformar em herói. 
Paulo Victor cumpriu à risca 
o roteiro.
 Com os três pênal-
tis defendidos na disputa do 
Gre-Nal 420, na Arena, ga-
nha força extra para carregar 
o peso de substituir Marcelo 
Grohe,estraçalha qualquer 
incerteza sobre sua qualida-
de e, de lambuja, ainda ga-
nhou mais R$ 50 mil como 
bônus prometido por Renato 
Gaúcho após garantir o título 
estadual.
 A revelação feita 
pelo comandante na entre-
vista coletiva após mais uma 
taça conquistada dá noção 
da importância das defesas 
de Paulo Victor. O goleiro 
não só foi decisivo nas pena-
lidades como também teve 
bom rendimento no tempo 
normal.
 O fato do treinador 
"engordar" a conta bancária 
do herói mostra que ele pre-
cisava de atuações (e resul-
tados) deste tamanho para 
enfim	 se	 firmar	 embaixo	 da	
meta gremista.
 - Falei para o Paulo 
Victor: você vai entrar para 

a história do clube como o 
Marcelo entrou. Pegou os 
três pênaltis. Na euforia, na 
emoção, de coração, dei de 
presente dentro do campo 
R$ 50 mil para ele. Foi a 
grande estrela. Não tenho 
esse dinheiro. Vou buscar 
em algum lugar (aponta para 
o presidente). Título não tem 
preço - sorriu Renato na en-
trevista coletiva.
 O goleiro virou titular 
a partir da saída de Marcelo 
Grohe para a Arábia Saudita, 
no início do ano. O Grêmio 
sofreu apenas um gol nas 
17 partidas do Campeonato 
Gaúcho e entra para a histó-
ria como a melhor defesa do 
centenário campeonato.
 O título invicto au-
menta o tamanho do feito, 
já que o Grêmio não atingia 
tal feito desde 1965. As três 
defesas de pênalti ajudam a 
formarno imaginário do tor-
cedor uma aura de mais con-
fiança	sobre	Paulo	Victor.
 - Isso é estudo, dia 
a dia, junto com meus com-
panheiros, um ajudando o 
outro. Quero falar de todo 
mundo porque eles têm sua 
parcela, a gente não pode 
esquecer neste momento. 
O trabalho é de longo prazo. 
Não	 fiquei	 bom	 de	 semana	
passada para cá. E também 
não sou herói a partir de 
hoje. Me sinto muito feliz - 

apontou o goleiro.
 Em campo, recebeu 
todo tipo de carinho. Depois 
da defesa do chute de Nico 
López, o goleiro esperou o 
acerto de André para retirar 
a bandeirinha de escanteio e 
extravasar. Foi abraçado por 
Marinho,ajoelhado no meio 
do bolo de jogadores, quase 
em uma bênção.
 Na sequência, foi a 
vez do abraço ao prepara-
dor de goleiros Rogério Go-
doy, que derramava-se em 
lágrimas. Quase na linha di-
visória do gramado, Renato 
encontrou o dono da noite. 
Ali, o treinador engordou 
a conta bancária do golei-
ro em mais R$ 50 mil. Ele 
mesmo, durante a semana, 
disse ter aberto mão de di-
nheiro para trocar a Turquia 
pelo Grêmio.
 - Sempre imagino 

vitória na minha vida. Quan-
do dei a coletiva e falei que 
abri mão de muita coisa, es-
pecialmente	financeira,	para	
estar vivendo coisas boas, 
é porque acredito em mim - 
exclamou Paulo Victor.
 O poder de decisão 
no título gaúcho eleva Pau-
lo Victor de statusdentro do 
Grêmio e dá mais confian-
ça para o goleiro seguir 
com a titularidade. São 13 
jogos em 2019 e cinco gols 
sofridos.
 R e c o m p e n s a d o 
com o título, o destaque 
e os bons momentos em 
Porto Alegre, o goleiro vai 
desfrutar de mais uma folga 
como campeão nesta ter-
ça-feira. A partir de sexta, o 
Tricolor inicia a preparação 
para o duelo com o Liber-
tad, na próxima terça, pela 
Libertadores.

LEI Nº 2640/2019
 SÚMULA: CONCEDE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DA OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.
 A CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL APROVOU E EU PREFEITO MUNICI-
PAL, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade sanciono a seguinte, 
 Lei: 
	 Art.	1º-				Fica	a	Câmara	Municipal	autorizada	a	abrir	no	corrente	exercício	financeiro,	em	
uma ou mais vezes, um Crédito Adicional Suplementar na importância de até R$ 9.000,00 (Nove Mil 
Reais),	destinado	ao	reforço	das	dotações	abaixo	especificadas,	constante	da	Tabela	Explicativa	da	
Despesa do Orçamento da Câmara Municipal de Alvorada do Sul - Pr.            
 09 LEGISLATIVO MUNICIPAL                                                                                                                     9.000,00
 09.001 CÂMARA MUNICIPAL       
 01.031.0001.2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO –  
       PESSOA JURÍDICA
 00081    00000 Recursos do Tesouro (Descentralizado)  
 TOTAL..............................................................................................................R$ 9.000,00
 Art. 2º- Como recurso para a abertura do Crédito Adicional Especial Suplementar previsto 
no	Artigo	anterior,	será	utilizado	em	igual	quantia,	o	cancelamento	das	dotações	abaixo	especificadas,		
constante	da	tabela	Explicativa	da	despesa	do	orçamento	em	vigor,	conforme	abaixo	se	especifica:
 09 LEGISLATIVO MUNICIPAL                                                                                                                     9.000,00
 09.001 CÂMARA MUNICIPAL       
 01.031.0001.2001 ATIVIDADES LEGISLATIVAS
 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 00090    00000 Recursos do Tesouro (Descentralizado)  
 TOTAL..............................................................................................................R$ 9.000,00
 Art. 3º - Esta lei vigora a partir de sua publicação, e revogam-se as disposições em   con-
trário.
 EDIFICIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO SUL, AOS 16 DE ABRIL DE 
2019.

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI 
PREFEITO MUNICIPAL
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