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Movimento mensal dos Portos registra alta
de 28% em setembro Item 03

 Descrição: 01 – Torre confeccionada em estrutura de madeira plástica medindo 1,00 x 1,00 metros com 
cobertura cônica em plástico roto moldado formato de telha colonial medindo 4.90 de circunferência, 0.75cm de raio 0.50 
cm de altura com encaixe das colunas embutidas, sendo colunas em madeira plástica medindo 9,00 x 9,00 com reforço 
interno tipo cruzeta, na cor itaúba, plataforma em plástico roto-moldado medindo 1,00 x 1,00 na cor azul (H 1,20) 
	 01	–	Tobogã	em	plástico	roto-moldado	medindo	3,00	x	0,80	fixado	na	torre	com	borda	de	
plástico rotomoldado medindo 1,00 x 0,90 
	 01	–	Escada	com	seis	degraus	em	plástico	roto	moldado	em	polietileno	e	fita	antiderrapante	
e espessura mínima de 5mm com corrimão em aço carbono. 01 – Balanço teen medindo 2.50 x 2.10 x 
1.70 com estrutura em madeira plástica, medindo 2.30 com Cruzeta na cor Itaúba com junção em roto-
moldado, travessa tubular medindo 2.50 na chapa 2mm com 04 polegadas, balanços com assento em 
rotomoldado medindo 0.45 x 0.20 correntes galvanizadas com elo longo medindo 1.50 de comprimento 
com, suporte em V ferro 3/8 e porca travante, com buchas de naylon para evitar desgastes na corrente. 
 01 – Escorregador em plástico roto-moldado medindo 2,70 metros de comprimento x 0,42 
metros de largura.
 Marca                Unid        Quant.       Valor Unit.                                Valor Total
 NATALI BRINK          Unid            1   R$ 16.780,00 R$ 16.780,00
 Item 5
 Descrição: Balanço duplo em tubular medindo 2,50, com assento em madeira plástica.
 Marca                Unid        Quant.       Valor Unit.                                Valor Total
 NATALI BRINK           Unid           6      R$ 2.835,00   R$ 17.010,00
 Item: 6
 Descrição: Carrossel com estrutura tubular e com 8 assentos em madeira itauba com diâ-
metro de 2 metros
 Marca                Unid        Quant.       Valor Unit.                                Valor Total
 NATALI BRINK           Unid           6 R$ 2.790,00                         R$ 16.740,00
 VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 189.931,00 (cento e oitenta e nove 
mil, novecentos e trinta e um reais)
 Primeiro de Maio, 08 de outubro de 2020

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita

DECRETO LEGISLATIVO Nº 27/2020 DE 09  DE  OUTUBRO DE 2020.
 EMENTA: Dispõe sobre a alteração da sessão ordinária da Câmara Municipal de Primeiro 
de Maio, Estado do Paraná, e dá outras providências.
 Presidente da Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, SENHOR ELENILSON 
JOSÉ ESPANHOLO, nos termos das prerrogativas que lhe são conferidas pelo Regimento Interno desta Casa e;
 Considerando que as sessões ordinárias da Câmara Municipal ocorrem todas as segundas 
feiras;
 Eu, ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO, Presidente da Câmara Municipal de Primeiro de 
Maio, Estado do Paraná, decreto a alteração da data da sessão ordinária do próximo dia 12 de outubro 
de 2020, nos seguintes termos:  
 Artigo 1º - Fica alterada a sessão ordinária do dia 12 de outubro de 2020 para o dia 13 de 
outubro de 2020, mantendo-se a realização dela no mesmo horário estabelecido enquanto perdura o 
período de cuidados em razão da COVID-19.
 Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
seus efeitos para esta data. 
 Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
 Câmara Municipal, 09 de outubro  de 2020.

ELENILSON JOSÉ ESPANHOLO - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

 Segue cres-
cente o volume de 
cargas movimentado 
pelos portos para-
naenses em 2020. 
Comparando os me-
ses de setembro, 
deste e do ano pas-
sado, o acréscimo 
registrado passa dos 
28%. No último mês, 
5,26 milhões de tone-
ladas foram embar-
cadas e desembarca-
das no Estado. Nos 
mesmos 30 dias, em 
2019, o volume das 
operações foi de cer-
ca de 4,1 milhões de 
toneladas.
 No acumu-
lado do ano, de ja-
neiro a setembro, o 
aumento registrado 
é de 11% em relação 
ao mesmo período 
em 2019. Neste ano, 
43,9 milhões de to-
neladas foram impor-
tadas e exportadas 
pelos terminais do 
Paraná. No ano pas-
sado, nos noves me-
ses, 39,7 milhões de 
toneladas.
 “Este 2020 
está sendo um ano 
de	 muitos	 desafios,	
mas estes estão sen-
do superados com 
muito esforço não 
apenas da empre-
sa pública, mas de 
toda a comunidade 
portuária”,	 afirma	 o	
diretor-presidente da 
Portos do Paraná, 
Luiz Fernando Gar-
cia. “Os resultados 
que estamos alcan-
çando, mês a mês, é 
fruto de um trabalho 
que está sendo pau-
tado na sinergia entre 
os diversos atores, 
na otimização das 

regras e ajustes 
operacionais e, 
obviamente, nas 
recentes obras e 
i nves t imen tos ” , 
acrescenta.
 Ao se refe-
rir à campanha de 
dragagem em an-
damento, uma das 
maiores que os 
portos já tiveram, e 
à inauguração das 
expansão e mo-
dernização à oeste 
do cais do Porto de 
Paranaguá, Garcia 
afirma	 que	 o	 foco,	
este ano, tem sido 
na atenção total 
aos usuários do 
porto paranaense.
 S e g u n d o 
Garcia, os esfor-
ços são em man-
ter a infraestrutura 
pronta e adequada 
para atender a de-
manda de todos os 
setores, em espe-
cial o Agronegócio. 
“Trabalhamos para 
que os exportado-
res do nosso agro-
negócio não en-
contrem nenhum 
gargalo, nenhum 
obstáculo”.

GRANEIS
 Em maior 
percentual de au-
mento, 11% nos 
noves meses do 
ano, o segmento 
dos granéis sóli-
dos, de importa-
ção e exportação, 
é o que movimen-
ta mais. Este ano, 
são 29,15 milhões 
de toneladas de 
cargas frente às 
26,2 milhões de 
toneladas registra-
das no ano passa-
do.

 Soja, farelo de 
soja e açúcar – estes 
últimos, se destacan-
do também no Porto 
de Antonina, não ape-
nas em Paranaguá – 
são os produtos que 
registram maiores al-
tas na exportação.

PRODUTOS
 Cerca de 13,2 
milhões de toneladas 
de soja (grão) foram 
embarcadas no Porto 
de Paranaguá, este 
ano, até setembro. 
Comparado às 8,4 
milhões de toneladas 
embarcadas no perí-
odo, em 2019, o au-
mento registrado che-
ga a 58%.
 Nos embar-
ques do farelo, a alta 
na comparação dos 
nove meses de 2020 
com 2019 é de 14%. 
Este ano, 4,46 mi-
lhões de toneladas 
do produto foram mo-
vimentadas; no ano 
passado, 3,9 milhões. 
Nesses totais também 
estão contabilizados 
os volumes exporta-
dos pelo Porto de An-
tonina. Por lá, foram 
embarcadas 233.750 
toneladas de farelo de 
soja. Este ano 21% a 
mais que no ano pas-
sado, com 193.856 to-
neladas.
 Somando o 
açúcar embarcado a 
granel e o que deixa 
os portos paraenses 
em sacas, já são 3,11 
milhões de toneladas 
exportadas neste ano. 
Comparado às 1,79 
milhão de toneladas 
registradas em 2019, 
o aumento é de 73%.
 Desse volu-
me, 73.196 toneladas 

foram movimentadas no 
Porto de Antonina; 50% 
a mais que as 48.919 
toneladas de açúcar ex-
portada por lá, de janeiro 
a setembro do ano pas-
sado.
 Ainda no mes-
mo segmento, mas na 
importação, o produto 
mais movimentado e 
que registra o maior per-
centual de aumento é o 
adubo. No acumulado 
deste ano, foram cerca 
de 7,2 milhões de tone-
ladas importadas, 6% a 
mais que as 6,78 tone-
ladas descarregadas em 
2019 no período.
OUTROS SEGMENTOS
 O segundo seg-
mento que mais movi-
menta cargas nos portos 
do Paraná é o da Carga 
Geral. Neste, mais de 
9,1 milhões de toneladas 
de produtos já chegaram 
ou deixaram o país pelos 
terminais portuários do 
Estado. O volume é 9% 
maior que o registrado 
em 2019; 8,35 milhões 
de toneladas.
 O aumento re-
gistrado nas movimenta-
ções dos granéis líquidos 
é de 7%. Este ano, cerca 
de 5,55 milhões de tone-
ladas já passaram pelo 
Porto de Paranaguá. Em 
2019, nos noves me-
ses, foram 5,19 milhões 
de toneladas. Destaque 
para o aumento de 23% 
registrado nas expor-
tações de óleo de soja. 
Este ano foram 748.471 
toneladas embarcadas 
do produto. Em 2019, 
609.687 toneladas.

CONTÊINERES
 Também houve 
alta nas importações e 
exportações de contê-
ineres. Este ano, foram 

675.808 TEUs movi-
mentados de janeiro a 
setembro – 4% a mais 
que as 649.531 unida-
des (equivalentes a 20 
pés) registradas no perí-
odo de 2019.
 No segmento, 
as exportações das car-
nes – que estão entre 
os principais produtos 
embarcados nos contê-
ineres – se destacam. O 
volume de carne suína 
embarcado este ano, de 
janeiro a setembro, está 
40% maior, com cerca 
de 70 mil toneladas. Em 
2019 foram 50 mil tone-
ladas. Esse último dado 
é do Ministério da Eco-
nomia (Comex Stat).
 A carne bovi-
na registra aumento de 
37% nas exportações 
pelo Porto de Parana-
guá. Este ano, 297.067 
toneladas do produto 
foram exportadas. Em 
2019, 217.303.
 As exportações 
de frango – com 1,5 mi-
lhão de toneladas – e 
de peixe e crustáceos 
– com cerca de 39,5 mil 
toneladas – permane-
ceram quase iguais na 
comparação dos perío-
dos.

PARTICIPAÇÃO
 Das 43,8 mi-
lhões de toneladas movi-
mentadas, este ano, até 
agora 28,8 milhões são 
de cargas de exportação 
(volume 15% maior que 
as exportações de 2019, 
no mesmo período). As 
outras 15 milhões de to-
neladas são de importa-
ção (que registra alta de 
3% em relação ao volu-
me desembarcado no 
ano passado).

Fonte: aen.pr.gov.br


