
jornal da cidade . edição 2607 . 25 de Abril de 2022. jornal da cidade . edição 2607 . 25 de Abril de 2022.

Editora Grandes Sertões Veredas Ltda.
Redação e Administração: R. São Paulo, 951 - Sertanópolis - PR

CNPJ 04.321.967/0001-26 - Cx. Postal 80 - CEP 86170-000
Fone (43) 3232-2568 - WhatsApp (43) 9 9963-7000 

www.jornaldacidade.net.br • E-mail Comercial: jornal.dacidade@bol.
com.br • Diário Oficial: diariooficial@jornaldacidade.net.br

As matérias e artigos assinados não expressam necessáriamente a opinião dos editores 
deste jornal e são de responsabilidade de seus autores.

As fotos e textos das matérias não podem ser reproduzidos sem consentimento por 
escrito da Editora e constituem violação de direitos autorais.

Editor e Jornalista Responsável: Getulio V. Soares - Registro Profissional 10776/PR
Diretora Comercial: Fabiane Framarin Soares

Edição comercial impressa no Parque Gráfico da Folha de Londrina - Tiragem: 6.000 
exemplares auditados. O Diário Oficial é impresso em Parque Gráfico próprio com 

tiragem de 1.000 exemplares e postagem diária no site do jornal.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 PRODUZA CAMBÉ COMERCIO E RE-
PRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECU-
ÁRIOS LTDA, CNPJ 39.558.403/0001-96 torna 
público que irá requerer ao IAT, a Licença de  
Operaçao para Comercio Atacadista de defensi-
vos agricolas, adubos, fertilizantes e corretivos de 
solo, irá ser implantada na Rua Francisco Delgado 
Sanches, 1210, Jardim Vitória em Cambé - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

 PRODUZA CAMBÉ COMERCIO E RE-
PRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁ-
RIOS LTDA, CNPJ 39.558.403/0001-96 torna pú-
blico que recebeu do IAT, a Licença de Instalação 
para Comercio Atacadista de defensivos agricolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos de solo, irá ser 
implantada na Rua Francisco Delgado Sanches, 
1210, Jardim Vitória em Cambé - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA 

 A  ANDREACI  E FURLAM LTDA CNPJ: 
05.493.524/0001-85 torna público que irá requerer 
ao IAT, a Licença Simplificada para Transportadora 
de produtos nÃo perigosos e Transportadora de 
produtos perigosos a ser implantada RUA DAS 
TAMAREIRAS N. 400 NO JARDIM INTERLAGOS, 
NA CIDADE DE LONDRINA-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA SIMPLIFICADA 

 A AJL LOGISTICA E TRANSPORTE 
LTDA CNPJ: 37.883.847/0001-71 torna público 
que irá requerer ao IAT, a Licença Simplificada 
para Transportadora de produtos não perigosos 
e Transportadora de produtos perigosos a ser 
implantada RUA RAINHA DO LAR 110, CONJ 
NEWTON GUIMARAES , NA CIDADE DE LON-
DRINA PR.

Deputado Romanelli deve recorrer à Justiça para 
retirada de praças de pedágio
 O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSD) 
afirmou, nesta segunda-
-feira (25), que não descar-
ta adotar uma medida judi-
cial para que o Ministério 
da Infraestrutura, o DNIT 
(Departamento Nacional 
de Infraestrutura Terrestre) 
e a ANTT (Agência Nacio-
nal de Transportes Terres-
tres) resolvam a situação 
das praças de pedágio 
que estão abandonadas 
nas rodovias federais do 
Paraná.
 Segundo Roma-
nelli, os órgãos precisam 
tomar medidas urgentes 
em relação às estruturas 
deixadas pelas conces-
sionárias que operavam 
o Anel de Integração. “Ou 
resolvem o problema da 
sinalização e iluminação 
ou então que as praças 
desativadas sejam demo-

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

 Va n e s s a  L u c i a  M o r e s c h i ,  C P F : 
037.639.749-70 torna público que irá requerer ao 
IAT, a Licença de operação para atividade de avi-
cultura- produção de ovos férteis a ser implantada 
na Fazenda Anjo da Guarda, estrada Moreschi, 
Gleba Atalaia, município de Mandaguaçu- PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

 Va n e s s a  L u c i a  M o r e s c h i ,  C P F : 
037.639.749-70 torna público que recebeu do 
IAT, a Licença de instalação para atividade de avi-
cultura- produção de ovos férteis a ser implantada 
na Fazenda Anjo da Guarda, estrada Moreschi, 
Gleba Atalaia, município de Mandaguaçu- PR.

lidas”, cobrou Romanelli. 
“Há um atrapalho muito 
grande dos órgãos fede-
rais e não podemos aceitar 
que a situação fique como 
está”.
 O deputado tam-
bém manifestou preocu-
pação em relação à de-
mora no processo da nova 
concessão de rodovias. 
“Está tudo muito atrasado 
por culpa do Ministério 
da Infraestrutura e ANTT, 
que não forneceram os 
documentos necessários 
para a análise do Tribunal 
de Contas da União”, aler-
tou. “A promessa agora 
é de que até 20 maio as 
informações chegarão ao 
órgão. Mas ainda falta um 
grande número de dados”.
 O TCU, explicou 
Romanelli, já estabeleceu 
que o novo prazo para libe-
ração do edital e da minuta 

dos contratos futuros só 
acontecerá em agosto. 
“Não teremos a licitação 
no cronograma inicialmen-
te prevista. Há uma chan-
ce de que o leilão ocorra 
no último trimestre, mas 
avalio que, em razão des-
tas dificuldades e também 
do processo eleitoral, deve 
ficar para 2023”, apontou.
 “O risco da con-
cessão ficar para o ano 
que vem é grande e, in-
discutivelmente, estamos 
com um problema sério”, 
acrescentou Romanelli, 
com o alerta de que as ro-
dovias federais não podem 
continuar abandonadas 
pelo DNIT. “O Governo do 
Paraná está fazendo ma-
nutenção e cuidando das 
rodovias estaduais, para 
que fiquem em ordem, 
embora já tenha delega-
do os trechos que serão 

pedagiados para a União”.
Obrigação

 Romanelli infor-
mou ainda que está co-
brando medidas da su-
perintendência do DNIT 
no Paraná, mas o retorno 
obtido é de que o órgão 
não tem os recursos ga-
rantidos no orçamento 

para iniciar as obras de 
conservação do asfalto, 
sinalização e melhorias 
da segurança nas rodovias 
federais.
 “O fato concreto 
é que não estão fazendo 
aquilo que é obrigação e 
temos um problema muito 
sério a ser resolvido, inclu-

sive com a rápida defor-
mação do asfalto”, avalia 
o deputado. “Em relação 
às praças, já tivemos aci-
dentes, inclusive com uma 
morte. A pergunta que fica 
é: quantas pessoas vão 
ter que morrer até que o 
Governo Federal tome 
uma providência?”.

Fonte: www.assembleia.pr.leg.br

Estado terá sistema de gestão para 
ajudar municípios a planejar ocupação 

das suas áreas
 O Governo do 
Estado vai ampliar a par-
ceria com os municípios 
para garantir a precisão 
e a confiabilidade das in-
formações sobre o uso e 
ocupação do solo nas áre-
as urbanizadas do Paraná. 
Por meio da implantação 
do Sistema de Gestão 
de Base de Dados Cor-
porativa e Multifinalitária 
(SGBD), as cidades pode-
rão fomentar a urbaniza-
ção inclusiva e sustentada.
 Serão disponibi-
lizados cinco softwares 
(módulos) de gerencia-
mento às prefeituras muni-
cipais. Eles têm como alvo 
o fortalecimento institucio-
nal entre todos os entes, 
mobilização de recursos 
humanos e financeiros, 
conectividade e comuni-
cação, gerenciamento de 
processos e redução de 
custos.
 O  i n -
vest imento é 
de R$ 41,3 mi-
lhões, com re-
cursos do Banco 
Interamericano 
de Desenvolvi-
mento (BID), por 
meio do Paraná 
Urbano III, com 
contrapartida do 
Tesouro Esta-
dual. O progra-
ma, coordenado 
pela Secretaria 
de Estado do 
D e s e n v o l v i -
mento Urbano 
e de Obras Pú-
blicas (Sedu), 

será lançado nos próximos 
meses e o prazo de execu-
ção é de 18 meses. Ele foi 
formalizado em decreto ( 
10.829/2022 ) assinado 
pelo governador Carlos 
Massa Ratinho Junior.
 “É  um p ro je to 
para fortalecer institucio-
nalmente os municípios, 
colaborar com a gestão 
do dia a dia. Com essa 
metodologia as cidades 
saberão exatamente como 
o solo está sendo usado, a 
aprovação de obras e de 
alvarás, implementando 
técnicas de planejamento. 
Programa que se usado 
corretamente resultará em 
maior arrecadação para as 
prefeituras”, afirmou a a 
superintendente executiva 
do Paranacidade, Camila 
Mileke Scucato. “Mas isso, 
é claro, se os municípios 
atualizarem os dados. Es-

tamos no começo desse 
projeto e vamos trabalhar 
em parceria”.
 De acordo com a 
superintendente, o projeto 
será regulamentado pela 
Sedu com a instituição for-
mal de um comitê técnico 
antes do início da fase de 
treinamento. “Estamos 
repassando aos municí-
pios um instrumento para 
ampliar a capacidade de 
planejamento e gestão 
participativa, com foco na 
melhoria da qualidade de 
vida de quem mora nas 
áreas urbanas. Um apoio 
para fazer as cidades se 
desenvolverem de manei-
ra ordenada, obedecendo 
os limites dos planos dire-
tores municipais”, desta-
cou Camila.

BASE 
CARTOGRÁFICA

 O programa com-

plementa outra ação de-
senvolvida pela Sedu. A 
pasta vai atualizar a base 
cartográfica das áreas ur-
banas de 218 municípios. 
O material será disponi-
bilizado gratuitamente às 
prefeituras até o fim deste 
ano.
 Isso significa a 
identificação completa 
das ruas; pavimentos já 
implantados; edificações 
públicas como creches, 
escolas e postos de saú-
de, redes de distribuição 
de energia e número de 
lâmpadas em ruas e aveni-
das, entre outros. Também 
será atualizado o Cadastro 
Técnico Imobiliário, com a 
identificação de lotes e edi-
ficações privadas, o que 
permite atualizações na 
arrecadação do Imposto 
Predial e Territorial Urbano 
(IPTU).

 A  b a s e 
cartográfica ur-
bana subsidia, 
ainda, análises 
de projetos e 
o planejamen-
to urbano em 
áreas como a 
habitação, de-
fesa civil, meio 
ambiente, sis-
t ema  v i á r i o , 
infraestrutura, 
elaboração e 
atualização de 
Planos Di re -
tores e uso do 
solo, garantin-
do melhorias 
a o s  m u n i c í -
pios.

Fonte: www.aen.pr.gov.br


