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 FORO: Comarca de Primeiro de Maio/PR.
 Publique -se  
 Primeiro de Maio, 09 de setembro de 2020

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita

LEI N.° 1.331/2020
 SÚMULA: Promove a desafetação de parte do imóvel Público Municipal de uma área de 
terras e autoriza o município a efetivar a cessão de direito real de uso dessa área, à Mitra Arquidiocesana 
de Londrina, Paróquia São João Batista de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, e da outras provi-
dências.
 O Prefeito do Município de Bela Vista do Paraíso, EDSON VIEIRA BRENE, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte 
 L E I:
 Art. 1º - Fica desafetada parte da área de terras e de sua categoria de uso e gozo comum 
do povo, integrando-a na categoria do bem público dominical disponível do Município, a área de terras 
medindo 150,00 m², do Loteamento Rosa Luppi, do Distrito de Santa Margarida, Comarca de Bela Vista 
do Paraíso – PR, com a seguinte descrição do perímetro: ao norte com a rua 02. A leste distancia de 15 
metros, confrontando com o lote n.º 04 e ao oeste distancia de 15,00 metros confrontando com o lote n.º 
02 objeto da matrícula n.º 18.473, Livro n.º 2, Ficha nº 1 do Cartório de Registro de Imóveis de Bela Vista 
do Paraíso - Pr.  
 Art. 2º - Fica o Município autorizado a outorgar a Cessão de Direito Real de Uso, por docu-
mento hábil, à Mitra Arquidiocesana de Londrina, Paróquia São João Batista de Bela Vista do Paraíso, 
Estado do Paraná, entidade religiosa sem fins lucrativos, cuja destinação é para realização de aulas de 
Catequese e Encontros de Formação, a Igreja supracitada, propõe um trabalho social junto à nossa co-
munidade, que realizará cultos religiosos e, só utilizá-las para fins religiosos, sociais, comunitários, ensino 
bíblico e teológico. 
 Art. 3º - É vedado à entidade Cessionária ceder o imóvel, bem como suas instalações, no 
todo ou em parte, onerosa ou gratuitamente, a terceiros, sem prévia autorização legislativa.
 Art. 4º - Fica reservado ao Município o direito de fiscalizar, quando julgar necessário, as 
atividades da Cessionária.
 Art. 5º - A partir da vigência desta lei, todos os encargos “propter rem” civis, administrativos 
e tributários que incidirem sobre o Imóvel ficarão por conta da Cessionária durante o tempo da Cessão.
 Art. 6º - O descumprimento do disposto nesta lei, a modificação da finalidade da Cessão ou 
a extinção da Cessionária farão com que o Imóvel reverta automaticamente e de pleno direito à posse do 
Município, com todas as benfeitorias nele realizadas, não gerando direito à indenização ou compensa-
ção.
 Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, aos 09 dias do mês de dezembro de 2020

Edson Vieira Brene
Prefeito Municipal

RESOLUÇÃO 13/2020
 SÚMULA: O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, 
que lhes são conferidas pela Lei Municipal nº 765/2009 de 05/10/2009. Em reunião registrada em Ata 
n°71,
 RESOLVE:
 Art. 1º - Aprovar a prestação de contas do Demonstrativo do Exercício 2019, una vez que 
apresenta conformidades entre Receitas e Despesas de cada recurso destinado à Assistência Social no 
Município de Bela Vista do Paraíso.
 Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Sala de Sessões, 9 de Dezembro de 2020.

Adenilze Bueno Lara
Presidente do CMAS

PORTARIA N.º 095/2020
 EDSON VIEIRA BRENE, Prefeito de Bela Vista do Paraíso, Estado do Paraná, usando das 
atribuições legais,
 RESOLVE:
 Art. 1º Fica nomeada a funcionária responsável pela gestão e acompanhamento do convê-
nio junto à Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Turismo – SEDAT e o Instituto Água e Terra, como 
o objetivo de perfuração de 02 (dois) poços, que serão executados nas localidades deste Município de 
Bela Vista do Paraíso:
 Samara de Abreu Pires Martins
 CPF: 722.781.379-72
 RG: 3.942.270-0
 E-mail: pmbvista@hotmail.com
 Telefone (43) 3242-8117,(43) 99935-6226
 Artigo 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
 EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DO PARAÍSO, ESTADO DO 
PARANÁ, em 09 de Dezembro de 2020.
       Edson Hipólito Gonçalves                            Edson Vieira Brene
        Diretor de Administração             Prefeito Municipal

DENGUE MATA!
PROCURE CUIDAR DO SEU QUINTAL, 

NÃO DEIXE ÁGUA PARADA.
ALERTEM SEUS VIZINHOS!

Paraná tem o maior crescimento industrial 
do País em outubro

 A produção 
industrial do Para-
ná cresceu 3,4% 
entre setembro e 
outubro deste ano. 
É o maior resultado 
entre os 15 locais 
analisados pelo 
Instituto Brasileiro 
de Geografia e Es-
tatística (IBGE) no 
País pelo segundo 
mês consecutivo – 
entre agosto e se-
tembro o desempe-
nho foi de 7,7%. O 
índice também está 
acima da média na-
cional nesse recor-
te, de 1,1%.
 O estudo divulgado nesta quarta-feira (9) aponta que 
a indústria do Paraná registrou crescimento em seis meses 
consecutivos depois de quedas de março e abril, período em 
que o setor sentiu de maneira mais severa os impactos da 
pandemia. A produção industrial cresceu 20,7% em maio; 
4,9% em junho; 2,8% em julho; 4,2% em agosto; 7,7% em 
setembro; e 3,4% em outubro.
 Os ganhos acumulados foram de 51,5% nesse perío-
do, diminuindo as perdas acumuladas do ano e estimulando 
a geração de empregos e as atividades correlatas de comér-
cio e serviços. Segundo o IBGE, esse crescimento é fruto do 
setor ampliado de máquinas e equipamentos, que tem bases 
sólidas na indústria do Estado.
 “A indústria paranaense é muito forte e é um dos mo-
tores da retomada econômica por conta de sua diversidade e 
presença tanto na Capital como no Interior”, afirmou o gover-
nador Carlos Massa Ratinho Junior. “A produção começa a 
reviver os patamares alcançados no período de normalidade 
de 2019, ano em que atingimos o maior resultado do País. É 
uma amostra do trabalho de todos os paranaenses”.
 O movimento de alta da indústria em outubro já ti-
nha sido percebido na divulgação dos resultados do Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O Paraná 
abriu 33.008 novos postos de trabalho em outubro, com 8.452 
empregos criados na indústria de transformação, terceiro se-
tor que mais assinou carteiras. O Estado é o segundo que 
mais gerou oportunidades de emprego em 2020.
 VARIAÇÃO - Houve crescimento de 4,9% na indús-
tria paranaense na variação entre outubro de 2019 e outubro 
de 2020, sexto melhor resultado do País e muito acima da 
média nacional, que fechou em 0,3%. Esse indicador cres-
ceu pelo segundo mês consecutivo (entre setembro de 2019 
e setembro de 2020 a diferença foi de 3,1%) e mostra que o 
setor evoluiu mesmo em um ano marcado por um terremoto 
na economia.
 Os segmentos com melhor desempenho em outu-

bro foram a fabricação 
de produtos de metal 
(30,6%), produtos de 
borracha e material plás-
tico (26,9%), produtos de 
madeira (24,1%), produ-
tos de minerais não-me-
tálicos (21,9%), bebidas 
(20,5%), móveis (18,1%), 
alimentos (14,2%) e má-
quinas, aparelhos e ma-
teriais elétricos (11,1%). 
Em relação a bebidas, 
alimentos, madeira e 
móveis foram os maiores 
resultados do País.
 O Estado também 
cresceu 5,1% na média 
móvel trimestral encer-
rada em outubro, maior 

índice do País. O Brasil apontou evolução de 2,4% nesse re-
corte.
 ACUMULADO DO ANO – O acumulado de 2020 ain-
da está negativo (-6%), mas já recuperou parte das perdas 
em relação ao ano passado – em maio essa diferença era de 
-8,9%. O resultado sofre impacto das baixas de dez meses 
na indústria de máquinas e equipamentos (-28,3%) e veículos 
automotores, reboques e carrocerias (-38,4%), que são refle-
xos de investimentos mais robustos que ficaram em stand-by 
neste ano.
 Mesmo com a queda acumulada, há segmentos estão 
em alta: alimentos (9,4%), produtos de metal (7,5%), máqui-
nas, aparelhos e materiais elétricos (4,6%) e bebidas (3%). O 
primeiro setor registrou indicadores positivos em todos os me-
ses do ano, com destaque para setembro (17,4%), e ajudou 
o Estado a bater novos recordes de produção nas cadeias de 
carne (frango, peixes e suínos) e de exportação pelo Porto de 
Paranaguá.
 Nesse indicador, que engloba a capacidade produti-
va em dez meses de 2020 frente ao mesmo período do ano 
anterior, 11 dos 15 locais analisados pelo IBGE registraram 
indicadores negativos. O índice nacional é de -6,3%. No acu-
mulado dos últimos 12 meses as perdas no Paraná foram de 
5,2%, enquanto a média nacional foi de -5,6%.
 NACIONAL – A produção nacional cresceu em oito 
dos 15 locais pesquisados entre setembro e outubro, na série 
com ajuste sazonal. Quatro das altas foram acima da média 
nacional de 1,1%: Paraná (3,4%), Pernambuco (2,9%), Santa 
Catarina (2,8%) e Região Nordeste (1,7%). Segundo o IBGE, 
as taxas positivas refletiram a ampliação do retorno à produ-
ção, após paralisações/interrupções causadas pela pandemia 
da Covid-19.
 Frente a outubro do ano passado, a produção indus-
trial aumentou 0,3% no mesmo mês em 2020, com nove dos 
15 locais pesquisados indicando resultados positivos. Santa 
Catarina (7,6%), Pernambuco (7,2%), Ceará (6,1%), Amazo-

nas (5,2%), Pará (4,9%) e Paraná (4,8%) pu-
xaram os maiores aumentos.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


