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DECRETO Nº 223/2020
 SÚMULA: Cria o Comitê Gestor para estudo e planejamento de aplicação de repasse no âmbito 
do Município de Alvorada do Sul, referente a Lei Federal 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc.
 O Prefeito Municipal de Alvorada do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
 Considerando a publicação da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc, que dispõe sobre 
ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de pandemia, a qual disponibiliza valores para 
aplicação pelo Poder Executivo; 
 Considerando o Decreto Federal nº 10.464/2020, que regulamenta a Lei nº 14.017/2020;
 DECRETA:
	 ART.	1º	-	Fica	criado	o	Comitê	Gestor	para	análise,	definição	e	acompanhamento	dos	recursos	
da Lei 14.017/2020, órgão deliberativo, com a atribuição de elaborar, operacionalizar e gerenciar o recebimento, 
distribuição e cumprimento das ações referentes a Lei Aldir Blanc.
 ART. 2 º O Comitê Gestor, ora criado, deverá realizar reuniões presenciais ou virtuais necessárias 
para criar as condições técnicas para a distribuição dos recursos emergências e análise dos projetos apresenta-
dos conforme Lei Federal nº 14.017/2020 e demais regulamentações.
 ART. 3 º A Secretária Municipal de Educação e Cultura, em pleno gozo de suas funções, desem-
penhará	a	coordenação	do	Comitê,	sendo	ela	membro	nata	da	comissão,	ocupando	de	imediato,	através	de	sua	
secretária a presidência do presente comitê.
	 ART.	4	º	As	reuniões	deverão	acontecer	em	horário	e	local	determinado	pela	Secretaria	Municipal	
de	Educação	e	Cultura	em	conjunto	com	comitê	em	agenda	previamente	definida	e	amplamente	divulgada.
 ART. 5 º Os atos do Comitê deverão ser registrados em ata, em livro próprio destinado aos atos 
deste órgão, ou ata digitalizada, numerada e datada, mediante a assinatura de todos os presentes.
 ART. 6 º O Comitê será formado pelos seguintes membros do poder público:
 a) Secretária Municipal de Educação e Cultura – Juliana Ripol Martins;
	 b)	Procuradoria	Jurídica	–	Diego	Augusto	Buffalo	Gomes;	
 c) Secretaria Municipal de Assistência Social – Leticia Brussolo;
 d) Secretaria Municipal do Turismo – Célio Roberto Lemes;
 e) Executivo Municipal – Breno Leonardo Benelli;
	 f)	Representante	da	Câmara	Municipal	–	Antônio	Eduardo	Rufino;	
 ART. 7 º O Comitê será formado pelos seguintes membros da sociedade civil:
 a) Entidades Culturais e de Lazer – Ellita Elis da Silva
 b) Entidades religiosas – Henrique Voltarelli Junior 
	 c)	Entidades	Afro	–	Valéria	Nogueira	Carvalho
 d) Representante da Sociedade Civil – Robson André Bufalo
 e) Representante da Sociedade Civil – Erica Bufalo 
 f) Representante da Sociedade Civil – José Vanderlei Garcia Junior
 ART. 8º Fica determinada como sede de tal Comitê a sede da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, localizada na Rua Vereador José Pereira Lima, n. 527, Alvorada do Sul – Pr.  
 ART. 9º O presente Comitê é criado com vigência até a data de 31/12/2020, extinguindo sua 
composição.
 ART. 10º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário.
 EDIFÍCIO DO PAÇO MUNICIPAL “SEBASTIÃO GONÇALVES DE MELLO”, DE ALVORADA DO 
SUL, aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Marcos Antônio Voltarelli - Prefeito Municipal
	 Elaborado	por:	-	Diego	Augusto	Buffalo	Gomes

Instituições paranaenses trabalham
juntas para coibir desinformação nas eleições
 A Assembleia Legis-
lativa do Paraná está tra-
balhando	 ao	 lado	 de	 outras	
instituições estaduais para 
combater a desinformação, 
as fake news e a manipula-
ção das redes sociais nas 
próximas eleições munici-
pais, que ocorrem em no-
vembro. A preocupação com 
as redes de disseminação de 
notícias	falsas	e	a	influência	
no pleito foi discutida nes-
ta terça-feira (15) durante 
a audiência pública remota 
“Eleições municipais no Bra-
sil: o combate às fake news 
e manipulação das redes 
sociais". Com proposição 
do primeiro secretário da 
Assembleia, deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), e 
do deputado Professor Le-
mos (PT), o debate reuniu 
representantes do Tribunal 
Regional Eleitoral do Para-
ná (TRE-PR), da Ordem dos 
Advogados do Brasil seção 
Paraná (OAB-PR), deputa-
dos federais, além de es-
pecialistas e estudiosos do 
tema.
 Para o deputado 
Romanelli, o combate à pro-
pagação de fake news é o 

grande	desafio	do	poder	pú-
blico nas próximas eleições. 
“Sabemos que essa prática 
é ruim tanto para a democra-
cia quanto para o processo 
eleitoral. Temos de avançar 
nas discussões para termos 
clareza acerca de tema tão 
importante”, disse. Para Le-
mos, a prática tira direitos 
de quem está votando. “De-
sejamos que o eleitor seja 
respeitado nas próximas 
eleições”, comentou.
 Umas das grandes 
ações para combater a de-
sinformação nas eleições 
paranaenses é uma ferra-
menta desenvolvida pelo 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná e que tem entre 
seus parceiros a Assembleia 
Legislativa.	 O	 site	 Gralha	
Confere	 (https://gralhacon-
fere.tre-pr.jus.br/) é um pro-
jeto	oficial	da	Justiça	Eleito-
ral em parceria com diversas 
instituições públicas e priva-
das do Estado para realizar 
e	 divulgar	 checagens	 restri-
tas a conteúdos relaciona-
dos ao processo eleitoral, à 
segurança do voto eletrônico 
e à legitimidade da Justiça 
Eleitoral.

 De acordo com o 
presidente do órgão, desem-
bargador Tito Campos de 
Paula, o objetivo é aumentar 
o potencial informativo do 
processo eleitoral, subsidiar 
a cobertura jornalística das 
eleições, esclarecer os elei-
tores e manter a integridade 
do pleito. Ao mesmo tempo, 
o TRE vai disponibilizar um 
número de telefone para 
contato via um aplicativo de 
troca de mensagens instan-
tânea para receber dos elei-
tores denúncias de notícias 
falsas. “Com estas ferra-
mentas, pretendemos pro-
pagar informações corretas 
com a mesma rapidez com 
que as fake news se espa-
lham”,	explicou.		
 Para o desembarga-
dor, educação e informação 
são os meios para comba-
ter notícias falsas. “Este é o 
principal meio de prevenção. 
Quanto mais falarmos sobre 
isso, mais as pessoas vão 
se	conscientizar”,	afirmou.	O	
presidente da OAB-PR, Cás-
sio Telles, concordou. Para 
ele, iniciativas como o Gra-
lha	Confere	auxiliam	na	edu-
cação da população. “Este é 

um projeto pioneiro que ser-
ve de exemplo para todo o 
País.	É	 uma	maneira	 eficaz	
de combater às fake news”, 
avaliou Telles.

Especialistas
	 A	visão	é	semelhan-
te à do pesquisador do tema 
e professor da Universida-
de de Brasília (UnB), Jonas 
Valente. Para ele, existem 
duas formas de coibir a dis-
seminação das fake news: 
capacitar a sociedade e os 
candidatos para fazerem 
denúncias e a Justiça Elei-
toral dar, de fato, respostas 
à desinformação. De acordo 
com	 o	 especialista,	 há	 uma	
espécie de “aritmética” das 
notícias falsas. De um lado, 
há	 grupos	 financiados	 para	
a criação das fake news. 
De outro, as redes sociais 
incentivam o engajamento 
e	 compartilhamento	 de	 in-
formações de qualquer na-
tureza, fazendo com que as 
pessoas	fiquem	mais	 tempo	
possível on-line para cons-
truir um rastro digital e, pos-
teriormente, vender conte-
údo direcionado. “Enquanto 
isso não for de fato comba-
tido, não teremos sucesso”, 
afirmou.
 É o que diz o diretor 
do documentário "Pulsão: 
das ruas às fake news", Die-
go Florentino, que trata do 
tema. Ele lembrou que vive-
mos a era da pós-verdade. 
“As crenças e convicções 
pessoais são mais importan-
tes que os fatos concretos 
em si”, lembrou.
 Também participa-
ram da audiência pública o 
deputado federal Zeca Dir-
ceu (PT), a vereadora de 
Curitiba Professora Josete 
(PT), o representante do Tri-
bunal de Contas do Para-
ná (TCE-PR), Gustavo Von 
Bohen,	 e	 o	 presidente	 do	
Sindicato	 dos	 Engenheiros	
do Paraná, Leandro José 
Grassmann.

Fonte: assembleia.pr.leg.br

COMUNICADO – AUDIÊNCIA PÚBLICA
Metas Fiscais – 2º Quadrimestre 2020

	 Em	observância	aos	princípios	constitucionais	da	legalidade,	eficiência	e	publicidade,	bem	como	
em cumprimento ao contido no art. 9º, § 4º da Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Res-
ponsabilidade	Fiscal,	venho,	pelo	presente,	COMUNICAR	à	população	belavistense,	no	tocante	a	realização	da	
AUDIÊNCIA PÚBLICA, prevista no supracitado dispositivo legal, que em virtude da pandemia de CORONAVIRUS 
– Covid19, será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara Municipal de Bela Vista do Paraíso e, peran-
te a Comissão de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo, no dia 30 de Setembro do corrente ano, às 09:30 
horas,	oportunidade	em	que	serão	demonstrados	e	avaliados	o	cumprimento	das	metas	fiscais	do	2º	(segundo)	
quadrimestre do exercício de 2020. Desde já, contamos com o entendimento e a participação de todos.
 Prefeitura do Município de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, em 15 de Setembro de 2020.

Edson Bernardes de Souza
Controle Interno

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
	 Termo	Aditivo	de:	Realinhamento	de	preços
 Processo Administrativo nº 008/2020
 Modalidade: Pregão Presencial nº 001/2020
 Contrato n°: 012/2020
 ID: 1397
	 Objeto:	aquisição	de	gêneros	alimentícios,	copa	e	cozinha,	produtos	de	padaria,	frios,	hortifruti-
granjeiro e material de limpeza para atender a demanda de todos os Departamentos da Prefeitura
 Contratante: Prefeitura Municipal de Bela Vista do Paraíso.
 Contratada: NEW COMPANY LICITAÇÕES – EIRELI
 Lote 

Lote Item Descrição dos Produtos Valor Unitário 
do Contrato

Porcentual de 
reajuste

Valor realinhado

01 09 Arroz Parborizado tipo 1, 
longo	 fino,	 selecionado	
eletronicamente, pacote 
de 5 kilos

R$ 12,75 77,05% R$ 22,57

 Bela Vista do Paraíso/PR, 14 de Setembro de 2020.
Edson Vieira Brene - Prefeito Municipal

Paraná reforça equipe dos bombeiros contra incêndios no Pantanal
 O Governo do 
Estado	encaminhou	nesta	
quarta-feira (16) sete ca-
minhões-pipa	 e	 mais	 oito	
bombeiros militares para 
colaborar no combate às 
queimadas na região do 
Pantanal, no Mato Grosso 
do	Sul.	O	grupo	de	oficiais	
e os equipamentos saíram 
do Palácio Iguaçu e vão 
reforçar a missão do Pa-
raná	 no	 estado	 vizinho	 a	
partir de quinta-feira (17).
 Já estão em Co-
rumbá,	base	fixa	da	comi-
tiva paranaense no Mato 
Grosso do Sul, outros 31 
bombeiros militares que 
se deslocaram de Curitiba, 
Londrina e Cascavel na 
terça-feira (15). O suporte 
técnico no controle aos fo-
cos de fogo atende a uma 
determinação do governa-
dor	Carlos	Massa	Ratinho	
Junior.

 “É um momento 
muito difícil para o Brasil, 
de uma seca muito se-
vera. E no Pantanal, pelo 
volume das queimadas, a 
situação é ainda mais críti-
ca. O Paraná faz um gesto 
para colaborar um estado 
vizinho,	para	ajudar	a	sal-
var um patrimônio do meio 
ambiente”,	 afirmou	 o	 go-
vernador.
 Ele destacou que 
o auxílio momentâneo 
em nada vai prejudicar as 
ações do Corpo de Bom-
beiros dentro do Paraná. 
O planejamento inicial 
prevê 15 dias de atuação 
no Mato Grosso do Sul, 
período que pode se es-
tender dependendo da 
necessidade. “Há um pla-
nejamento em andamento 
e	nenhum	município	para-
naense	ficará	descoberto.	
Também estamos passan-

do por um período de pou-
ca	chuva,	a	estiagem	mais	
grave dos últimos anos, e 
precisamos sempre estar 
atentos. Mas o Paraná 
não	 ficará	 descoberto”,	
disse	Ratinho	Junior.

CAMINHÕES
	 Os	 caminhões-pi-
pa servirão como suporte 
as	sete	caminhonetes	4x4	
que já estão em Corumbá, 
explicou o comandante do 
Corpo de Bombeiros do 
Paraná, coronel Samuel 
Prestes.	 Segundo	 ele,	 fi-
carão responsáveis por 
armazenar e levar água 
até os veículos menores, 
transformando as viaturas 
em	um	pequeno	caminhão	
de	combate	a	incêndio	flo-
restal.	Cada	 caminhão-pi-
pa tem capacidade para 
transportar 6 mil litros de 
água.
 “São esses ca-

minhões	 que	 vão	 abas-
tecer	 as	 caminhonetes	
com água. Uma ação em 
conjunto, já que os cami-
nhões-pipa	 integram	 um	
programa da Secretaria 
de Estado do Desenvol-
vimento Sustentável e 
Turismo”, ressaltou o co-
mandante. “Equipamentos 
que	 ficarão	 à	 disposição	
de bombeiros experientes, 
acostumados a atuar nes-
te tipo de situação”, acres-
centou.
 Além disso, des-
tacou o comandante, o 
grupo paranaense conta 
com equipamentos espe-
cializados como abafado-
res,	 enxadas	 e	 mochilas.	
Um drone também ajuda-
rá na localização dos pon-
tos de incêndio.

TAQUARI
 Prestes informou 
ainda que o Corpo de 

Bombeiros do Mato Gros-
so do Sul solicitou apoio 
também da missão pa-
ranaense no combate às 
queimadas no Parque Es-
tadual das Nascentes do 
Taquari, em outro ponto do 
Estado. “Estamos prepa-
rados para ajudar no que 
for preciso”, disse ele.
	 “Nos	 empenha-
remos ao máximo nes-
sa missão. O Estado do 
Paraná sempre estará á 
disposição dos nossos 
vizinhos”,	completou	o	 te-
nente-coronel Ezequias 
de Paula Natal. Coman-
dante da missão do Para-
ná no Pantanal, ele já ini-
ciou	o	 trabalho	de	campo	
em Corumbá.

PROGRAMA
	 Os	 caminhões-pi-
pa integram um programa 
do Instituto Água e Terra 
(IAT), vinculado à Secre-

taria de Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
de apoio a ações de sus-
tentabilidade nas cidades 
paranaenses.
 Serão, ao todo, 
100 veículos. Uma parte, 
40	 caminhões,	 já	 foi	 en-
tregue. Outros aguardam 
liberação das concessio-
nárias. E já está em licita-
ção um novo lote com 50 
novos equipamentos.
	 Os	 caminhões-pi-
pa têm múltiplas utilidades 
e vão ajudar no abasteci-
mento de água, no comba-
te	a	 incêndios,	na	higieni-
zação de calçadas e ruas, 
e nas estradas rurais.
 Segundo o secre-
tário de Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, 
Márcio Nunes, os novos 
veículos são parte de uma 
programação de investi-
mentos ambientais de cur-

to prazo. Eles complemen-
tam ações estruturantes 
maiores e mais complexas 
como as galerias de águas 
pluviais implementadas 
nos municípios, o maior 
programa de parques ur-
banos do País para recu-
peração de fundos de va-
les, tratamento de esgoto 
e preservação das áreas 
de proteção permanente.
 “A natureza está 
nos dando sinais preocu-
pantes, um exemplo é a 
crise	hídrica.	Esse	investi-
mento é a primeira parte, 
uma ação de curtíssimo 
prazo, vamos levar água 
para comunidades rurais e 
melhorar	o	tratamento	dos	
resíduos	municipais”,	 afir-
mou Nunes. “Agora, neste 
caso excepcional, vamos 
poder ajudar a salvar o 
Pantanal”, completou.

Fonte: aen.pr.gov.br

REQUERIMENTO DE LICENÇA
 SIMONI CHICARELLI EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS EIRELI torna público que requer ao IAP 
(Instituto Ambiental do Paraná), a Licença Prévia, para 
implantação de Loteamento Dois Irmãos II,  na Parte do 
Lote	07,	sito	na	Linha	do	Jacaré,	na	cidade	de	Primeiro	de	
Maio-PR. Foi determinado estudo de impacto ambiental e/
ou não foi determinado estudo de impacto ambiental.


