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Obra da nova ponte entre Brasil e Paraguai alcança 
49% de execução

 O Departamento 
de Estrada de Rodagem 
do Paraná (DER-PR) con-
firmou no boletim técnico 
de março que a constru-
ção da Ponte Internacio-
nal da Integração, entre 
Foz do Iguaçu, na Região 
Oeste do Paraná, e Pre-
sidente Franco, no Para-
guai, alcançou 49% de 
execução. A previsão é 
que o eixo rodoviário seja 
concluído em 2022.
 R e s p o n s á v e l 
pelo financiamento da 
obra, Itaipu Binacional já 
investiu até o momento 
R$ 115 milhões na cons-
trução. O DER-PR é o 
responsável pelo geren-
ciamento e fiscalização 
do empreendimento. De 
acordo com a Itaipu, o 
canteiro de obras gera 
atualmente mais de 2,5 
mil empregos diretos.
 O boletim apon-
tou que do lado brasileiro 

foi finalizado o processo 
de deslocamentos dos 
trechos concretados. A 
execução permitiu que 
fosse iniciada a segunda 
etapa da caixa de equilí-
brio. O espaço de concre-
to armado vai servir de 
contrapeso ao vão cen-
tral da ponte e tem 22,70 
metros de largura e 25 
metros de comprimento.
 Ainda nesta fase, 
de acordo com o DER
-PR, será aplicada a ins-
talação das 18 unidades 
de tubos forma, num total 
de 160 que abrigarão os 
estais da ponte. Com a 
execução adiantada, a 
previsão é que o mastro 
brasileiro possa atingir 
118 metros de altura até 
o fim deste mês.
 Do lado para-
guaio, por sua vez, a esti-
ma tiva é que feche 
março com 88 metros 
de altura do mastro con-

cretado. No apoio 01, 
informa o boletim, houve 
a continuidade da execu-
ção do segundo trecho 
concretado, de 20,50 me-
tros de largura e 28,12 
metros de comprimento. 
Feito concreto armado, 
tem peso aproximado de 
1.100 toneladas.

PONTE
 A segunda ponte 
internacional sobre o Rio 
Paraná e a nova perime-
tral até a BR-277, que 
acompanha a obra, rece-
bem investimentos de R$ 
463 milhões da Itaipu Bi-
nacional. A ponte, estima-
da em R$ 323 milhões, 
está sendo construída 
nas proximidades do 
Marco das Três Frontei-
ras, ligando Foz do Igua-
çu à cidade paraguaia de 
Presidente Franco.
 A estrutura terá 
760 metros de compri-
mento e vão-livre de 470 

metros, o maior 
da América Lati-
na. Serão duas 
pistas simples 
com 3,6 metros 
de largura, acos-
tamento de três 
metros e calça-
da de 1,70 metro 
nas laterais. A 
previsão é que a 
obra seja entre-
gue em 2022. Ela 
será maior que a 
Ponte Internacio-
nal da Amizade 
e está localizada 
cerca de 10 qui-
lômetros abaixo 

dela, em direção ao Rio 
Iguaçu.

PERIMETRAL
 O boletim regis-
tra também o início da 
construção dos acessos 
à ponte, com 2% das 
obras executadas. Os 
investimentos chegam a 
R$ 2,3 milhões. A rodo-
via que fará a ligação da 
2ª Ponte Internacional 
Brasil – Paraguai com 
a rodovia BR-277 con-
ta atualmente com três 
frentes de serviço em 
andamento.
 A primeira cor-
responde à realização 
de terraplenagem nos 

ramos que irão compor 
o Viaduto de Acesso à 
Ponte Tancredo Neves, 
que liga Brasil com Ar-
gentina. Outra frente 
está localizada nas pro-
ximidades da Avenida 
Perimetral Leste com 
serviços de limpeza de 
camada vegetal. O ter-
ceiro ponto de execução 
dos serviços está nas 
proximidades da antiga 
aduana localizada no 
fim da Avenida General 
Meira. Lá estão sendo 
realizados serviços de 
supressão de arbóreas 
para posterior entrada 
dos equipamentos.

 Esta obra con-
templa a implantação de 
15 quilômetros de rodo-
via e a construção de seis 
interseções em desnível, 
além de duas novas adu-
anas. A perimetral que 
faz parte da obra vai per-
mitir que caminhões pro-
cedentes da Argentina 
e do Paraguai acessem 
diretamente a BR-277 na 
altura do Posto Paradão, 
reduzindo o fluxo de ve-
ículos pesados na área 
urbana de Foz do Igua-
çu. A ponte também terá 
acesso facultado a veí-
culos menores e turistas. 
A execução de todas as 

intervenções previstas no 
projeto será feita no pra-
zo de 545 dias.
 A perimetral do 
lado paraguaio será de 
responsabilidade do go-
verno local e terá 35 qui-
lômetros de extensão, 
com um viaduto, duas 
pontes, um trevo, um 
centro integrado de car-
gas e uma área de con-
trole primário. A obra está 
orçada em US$ 172 mi-
lhões. Da mesma forma, 
na outra ponte ligando 
os dois países, cada um 
deles será responsável 
pela construção da sua 
respectiva perimetral.

Fonte:www.aen.pr.gov.br

Decreto nº 5178/2021 de 25/03/2021

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 768/2020 de 30/12/2020.

 Decreta:

 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento 
Geral do Município, no valor de R$ 24.873,00 (vinte e quatro mil oitocentos e setenta e três reais), desti-
nado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação

10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.301.0011.2.313. ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS 
  DE SAÚDE (ACS)
305 - 3.1.90.13.00.00 494 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                     2.380,00
12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ESPORTES
12.002.00.000.0000.0.000. DEPARTAMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO
12.002.27.812.0007.2.327. SECRETARIA DE ESPORTES 
570 - 3.1.90.94.00.00 01000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             22.493,00
 
  Total Suplementação:                                                   24.873,00

 Artigo 2º - Para atender o disposto Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Do-
tações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei 
Federal nº 4.320/64.

 Redução

10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.301.0011.2.311. ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES 
  BÁSICAS DE SAÚDE
293 - 3.3.90.39.00.00 494  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
  PESSOA JURÍDICA                                                    2.380,00
19.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE CULTURA
19.003.00.000.0000.0.000. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
19.003.13.392.0006.2.336. EVENTOS CULTURAIS, GASTRONÔMICOS, CIVIS E 
  TRADICIONAIS PARA INTEGRAÇÃO REGIONAL
739 - 3.3.90.39.00.00 01000  OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
  PESSOA JURÍDICA                                                  22.493,00
  Total Redução:                                                   24.873,00

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio , Estado do Paraná, em 25 de março 
de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

Decreto  nº 5179/2021 de 25/03/2021

 Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.
 O Prefeito Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais e das que lhe foram conferidas pela Lei  Orçamentária nº 768/2020 de 30/12/2020.

 Decreta:

 Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Adicional Suplementar, no Orçamento Geral 
do Município, no valor de R$ 36.459,00 (trinta e seis mil quatrocentos e cinqüenta e nove reais), destinado 
ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

 Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.002.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
07.002.12.361.0002.6.304. MERENDA ESCOLAR
966- 3.1.90.11.00.00 03103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
  PESSOAL CIVIL                                                                                   6.368,00
967- 3.1.90.13.00.00 03103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 1.487,00
07.002.12.361.0002.6.305. TRANSPORTE ESCOLAR
969- 3.1.90.11.00.00 03103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 
  PESSOAL CIVIL                                                 11.101,00
970- 3.1.90.13.00.00 03103 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                2.790,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAÚDE
10.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.003.10.302.0011.2.318. MAC - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
885 - 3.1.90.04.00.00 31023 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              4.150,00
923 - 3.1.90.04.00.00 33003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                              7.052,00
974 - 3.1.90.13.00.00 31023 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                              1.301,00
887- 3.1.90.13.00.00 31024 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                2.210,00
  Total Suplementação:                                                  36.459,00

 Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do créd pelo artigo anterior, na forma do dispos-
to pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

 Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na da publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio do Paraná, em  25 de março de 2021.

BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
Prefeita Municipal

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 A Prefeita Municipal e o Presidente da Câmara de Primeiro 
de Maio, convidam todos os munícipes, para participarem online da audiência pública sobre o Projeto de 
Lei nº 09/2021, da LDO – Lei de diretrizes orçamentaria para o exercício de 2022, que será transmitida 
dia 08 de abril de 2021, pelo seguinte link: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=7stzedeU-
s8A&feature=youtu.be

 Às 14:00 horas / Apresentação do Projeto de Lei nº 09/2021, sobre a LDO – Lei de Diretrizes 
Orçamentaria para o exercício de 2022.

 Durante a transmissão da audiência os Internautas poderão participar em tempo real tiran-
do dúvidas e dando sugestões quanto ao projeto, para adequações e soluções dos problemas aborda-
dos, apreciação e aprovação pelos presentes.

 Esperando contar com a indispensável participação dos internautas, secretários e vereado-
res, desde já a Prefeita e o Presidente da Câmara Municipal agradecem a participação de todos.

 Primeiro de Maio, 28 de março de 2021.

Bruna de Oliveira Casanova
Prefeita Municipal.

Vander Emanuel Dias Coelho 
Presidente da Câmara.


