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AVISO DE CHAMAMENT O PÚBLICO 001/2015

O Município de Arapongas torna público, para
conhecimento dos interessados, que se encontram
abertas, até as 17:00 horas do dia 06 de Abril de 2015, as
inscrições de profissionais formados em comunicação,
publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas
áreas, para compor a Subcomissão Técnica a ser
constituída nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010,
para análise e julgamento das propostas técnicas a serem
apresentadas em licitação na modalidade Concorrência
004/2015 instaurada por esta municipalidade
objetivando a Contratação de agência de Publicidade.
O edital completo do Chamamento Público e Demais
Publicações referentes poderão ser obtido em sua integra
através de solicitação junto ao e-mail:
licitacao.pregao@arapongas.pr.gov.br e estará
disponível no quadro de avisos desta municipalidade.
Informações pelo telefone (043) 3902-1052.

Arapongas, 19 de Março de 2015.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Presidente da Comissão

AVISO DE LICIT AÇÃO - REPETIÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 042/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
o Registro de Preços para aquisição de materiais para
adestramento, produtos veterinários e rações para cães,
em atendimento a Sestran – Guarda Municipal, conforme
especificações constantes no respectivo Edital. Os
envelopes (I - de proposta e II - documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, 2° Andar, localizada na Rua
das Garças, nº 750, Centro Administrativo,
ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia 14 de Abril de
2015 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no
mesmo local. O respectivo edital poderá ser obtido em
sua integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 19 de Março de 2015.

MÁRCIA  MARIA  ARDUIM BIAZON
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 059/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 059/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
a Aquisição de adubo para preservação e manutenção
dos campos da vila olímpica (CSU), em atendimento a
Secretaria Municipal de Esporte, conforme
especificações constantes no respectivo Edital. Os
envelopes (I - de proposta e II - documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, 2° Andar, localizada na Rua
das Garças, nº 750, Centro Administrativo,
ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia 10 de Abril de
2015 e abertos a partir das 09h:30min horas, do mesmo
dia, no mesmo local. O respectivo edital poderá ser obtido
em sua integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 19 de Março de 2015.

VALDINEI JULIANO PEREIRA
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 060/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
o Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para recarga e aquisição de cartuchos e
toners para impressoras e aquisição de cascos para
atender diversas secretarias, em atendimento a Secretaria
de Municipal de Administração – SEMAD, conforme
especificações constantes no respectivo Edital. Os
envelopes (I - de proposta e II - documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, 2° Andar, localizada na Rua
das Garças, nº 750, Centro Administrativo,
ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia 09 de Abril de
2015 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no

mesmo local. O respectivo edital poderá ser obtido em
sua integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 19 de Março de 2015.

PATRÍCIA  AMÉRICA  DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 061/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 061/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
a Aquisição de equipamentos de informática e material
de consumo conforme Plano de Aplicação FEAS –
Convênio nº 150/2013, em atendimento a Secretaria
Municipal de Assistência Social – SEMAS, conforme
especificações constantes no respectivo Edital. Os
envelopes (I - de proposta e II - documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, 2° Andar, localizada na Rua
das Garças, nº 750, Centro Administrativo,
ARAPONGAS-PR, até 09h15min do dia 13 de Abril de
2015 e abertos a partir das 09h30min, do mesmo dia, no
mesmo local. O respectivo edital poderá ser obtido em
sua integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 19 de Março de 2015.

MATHEUS HUGO GASPAROTO
Pregoeiro Municipal

AVISO DE LICIT AÇÃO
EDITAL DE PREGÃO Nº 062/2015

Comunicamos aos interessados que a licitação,
modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2015, tipo:
Menor Preço, que se acha aberta e que tem como objeto
a Contratação de empresa especializada na elaboração
de sistema de captação de água (poço artesiano), para
consumo humano, visando atender a demanda dos
próprios públicos pertencentes ao Município de
Arapongas-PR, em atendimento a Semad, conforme
especificações constantes no respectivo Edital. Os
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envelopes (I - de proposta e II - documentação) serão
recebidos na Prefeitura do Município de Arapongas –
Na Gerência de Licitação, 2° Andar, localizada na Rua
das Garças, nº 750, Centro Administrativo,
ARAPONGAS-PR, até 15h00min do dia 01 de Abril de
2015 e abertos a partir das 15h15min, do mesmo dia, no
mesmo local. O respectivo edital poderá ser obtido em
sua integra no endereço eletrônico http://
www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.

Arapongas, 19 de Março de 2015.

PATRÍCIA  AMÉRICA  DE OLIVEIRA
Pregoeira Municipal

DECRETO nº 0171/15, de 17 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 32, da Quadra n° 22, com área de 252,00 m²,
situado no Jardim San Raphael V, neste Município e
Comarca, de propriedade de WALSSIER ALVARES
PALOMO, matriculado sob nº: 14.609, do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 32, com área de 126,00 m² e lote nº 32/A, com
área de 126,00 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 012999/
2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 0172/15, de 17 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 02, da Quadra H, com área de 349,02 m²,
situado no Jardim Tropical II, neste Município e Comarca,
de propriedade de INCORPORADORA M M LTDA,
matriculado sob nº: 37.605, do 2º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 02,

com área de 130,60 m² e lote nº 02/A, com área de 218,42
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014122/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 0173/15, de 17 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 16, da Quadra n° 13, com área de 303,42 m²,
situado no Jardim Interlagos, neste Município e
Comarca, de propriedade de CRISTIANO MARCOS
SILVA, matriculado sob nº: 28.569, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 16, com área de 154,115 m² e lote nº 16-A, com área de
149,305 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 011620/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 174/15, DE 17 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais em conformidade com a Lei nº 13.005,
de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de
Educação - PNE e a Portaria nº 564/14, de 18 de novembro
de 2014,

R E S O L V E:
Art. 1º - Fica regulamentado o Regimento Interno do
Processo de Elaboração do Plano Municipal de Educação
de Arapongas/Pr., o qual fará parte integrante deste
Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

ELIZABETE HUMAI DE TOLEDO
Secretária Municipal de Educação

REGIMENTO INTERNO
DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO
PLANO MUNICIP AL DE EDUCAÇÃO DE

ARAPONGAS / PR.

CAPÍTULO I
Da Natureza

Art. 1º O Plano Municipal de Educação é um plano global
de toda a educação do Município de Arapongas, com
envolvimento das redes privada e públicas de ensino
(estadual e municipal), em todos os seus níveis e
modalidades, Poder Executivo (Prefeitura e Secretaria
Municipal da Educação, mas também outras secretarias
afins; representante do Conselho Municipal de
Educação e outros Conselhos, como o Conselho do
Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais
da Educação e Conselho Tutelar; representante da
Secretaria Estadual de Educação e Núcleos Regionais
de Ensino); Poder Legislativo (Câmara Municipal, em
particular as Comissões de Educação, Cultura e
Esportes, e Tribunais de Contas); Ministério Público
(Promotorias e Procuradorias); e Sociedade Civil
Organizada (entidades ligadas à educação, como
Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Educação; outras entidades do setor, como União
Nacional dos Estudantes, União Brasileira de Estudantes
Secundaristas e Centros Acadêmicos; Associações e
Sindicatos de Professores e outros profissionais do
setor; fundações, institutos e outras organizações de
alguma forma ligadas à educação, associações de
moradores, organizações como Lions e Rotary Club etc),
em atendimento aos dispositivos legais fundamentados
na Constituição Federal, Art. 214 e LDB, Art. 9º e 87.

CAPÍTULO II
Da Finalidade

Art. 2º O Plano Municipal de Educação tem como
finalidade a proposição de ações para qualificar a
educação do Município de Arapongas para a década de
2015 a 2025, por meio da definição de estratégias capazes
de efetivar as metas do PNE aprovado em 25/06/2014.
Parágrafo Único - O Plano Municipal de Educação deve
estar em consonância com as políticas públicas
educacionais em nível federal e estadual, bem como
prever avaliações periódicas para verificar a efetivação
das ações estabelecidas no mesmo.
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CAPÍTULO III
Dos Temas do Processo de Elaboração do PME

Art. 3º Os eixos temáticos apresentam-se organizados
no documento referência da seguinte forma:
I - Educação Infantil;
II - Ensino Fundamental;
III – Educação Especial;
IV – Melhoria da Qualidade do Ensino;
V – Educação de Jovens e Adultos;
VI – Ensino Médio;
VII – Educação Superior;
VIII – Profissionais da Educação
IX – Financiamento da Educação:

Art. 4º A Palestra de Lançamento na Semana Pedagógica
de 2015 do Processo de Elaboração do PME, terá como
tema: “Os desafios da Educação do Município para a
próxima década e a construção do PME”.

Art. 5º Com o objetivo de garantir a materialização de
um Documento Final, servindo de contribuição para a
formulação de ações subsequentes, será designada, pela
Comissão Organizadora do Processo de Elaboração do
PME um Grupo de Trabalho Especial encarregado da
sistematização do documento final.
Parágrafo Único - O Grupo de Trabalho Especial de que
trata o Caput deste artigo, será presidido pelo
Coordenador da Comissão Organizadora do Processo
de Elaboração do PME.

CAPÍTULO IV
Das Etapas do Processo de Elaboração do PME

Art. 6º São etapas do processo de elaboração do Plano
Municipal de Educação:
I - Mobilização de todas as instituições de ensino
localizadas no Município de Arapongas e dos segmentos
da comunidade escolar  e sociedade civil;
II - Evento do lançamento oficial do processo de
elaboração do Plano Municipal de Educação na data de
16/10/2014 no Jantar de Comemoração ao Dia do
Professor;
III-  Palestra de Formação Continuada na Semana
Pedagógica com o Tema: Os desafios dos municípios na
construção dos Planos Municipais de Educação -
Perspectivas de uma década, no dia 02/02/2015, no Igreja
Renovada Independente - situada na rua Calú nº 35,
centro;
IV - Envio, para conhecimento e debate prévio nas
instituições, da 1ª versão sistematizada do documento
base, contendo as proposições para o Plano Municipal
de Educação;
V - Estudo do documento referência pela comunidade
em geral, o qual conterá a contextualização do processo,
histórico e diagnósticos educacionais do Município,
orientação para a realização das proposições pela
comunidade em geral, as metas do PNE, e espaço próprio
para as proposições das Instituições, que acontecerá
na semana de 09/03 à 13/03;
VI - Audiências Temáticas, segundo o previsto no

capítulo V deste Regimento, para apresentação
sistematizada do documento, a fim de ser analisado
pelos Delegados, no dia 09/04, organizadas em salas
específicas por eixo temático, no Salão Comunitário da
Paróquia Santíssima Trindade, além de outros espaços
conforme necessidade.
VII - Plenária geral para votação final do Plano Municipal
de Educação, conforme prevê o capítulo VI deste
Regimento, no dia 10/04, na Igreja Metodista de
Arapongas, localizada à rua Marabú nº 14, centro.
VIII – Encaminhamento para aprovação do Plano
Municipal de Educação, no mês Junho, pela Comissão
de Organização do processo de elaboração do PME para
o Poder Executivo, com vistas ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO V
Da Metodologia das Audiências Temáticas

Art. 7º Os relatórios contendo as proposições deverão
ser encaminhados à Comissão Organizadora, para efeito
da elaboração do documento para as audiências
temáticas até a data de 16/03.
§ 1º - As proposições serão organizadas por eixo
temático e enviadas o documento físico, via correio
eletrônico ou pen drive, bem como a designação de 2
(dois) delegados eleitos por instituição (titulares e
respectivos suplentes), para participar das audiências
temáticas, com, no mínimo, 3 (três) opções de eixos
temáticos, por ordem de preferência.
§ 2º - Compete à Comissão Organizadora subsidiar e
orientar os subcoordenadores quanto aos trabalhos a
serem desenvolvidos nos grupos organizados por eixo
temáticos.
§ 3º - Cada grupo de discussão por eixo temático indicará
seu relator.
§ 4º - As proposições incorporadas ao texto do
Documento Referência, serão votadas no seu conjunto,
para cada bloco, salvo algum Delegado solicitar
destaque sobre algum item, que neste caso, será tratado
em separado.
§ 5º - As discussões por eixo temático consolidarão o
relatório de sistematização a serem encaminhadas à
Plenária Geral do PME, para efeito da elaboração do
relatório final.
Parágrafo único - Nos relatórios de sistematização dos
eixos temáticos, referidos no caput desse artigo,
constarão três tipos de emendas:
I) aditivas;
II) substitutivas e
III) supressivas (parciais ou totais).
§ 6º - As emendas de que trata o parágrafo 5º, poderão
ser:
I) incorporadas ao relatório de sistematização;
II) deslocadas de eixo temático, caso as propostas não
estejam harmonizadas com o eixo correspondente ao
debate;
III) denominadas “Propostas para Construção de
Políticas Educacionais” no caso de não terem aderência
direta ao conteúdo dos eixos temáticos, as quais
constarão no Relatório Final e não serão submetidas a
votação.

Art. 8º As intervenções na audiência temática devem
ser realizadas mediante inscrições prévias, limitadas ao
tempo hábil do período próprio para as intervenções,
sendo que cada Delegado inscrito terá um intervalo de
tempo de 03 (três) minutos para sua intervenção, com
01(um) minuto para conclusão, limitado ao tempo de
intervenção.
Art. 9º As questões de ordem, levantadas por um
Delegado, deverão versar sobre a pauta em debate e
serão resolvidas pela mesa dirigente dos trabalhos ou
remetidas para apreciação e posição da Comissão
Organizadora, sem prejuízo do andamento das
atividades.

Art. 10 As discussões durante as audiências temáticas
devem fundamentar-se no Documento Referência.
§ 1º - As complementações às propostas somente
poderão ser apresentadas, escritas em folha anexa e
entregues até 30 (trinta) minutos antes das discussões
dos eixos, para serem apreciadas nos trabalhos de cada
eixo, devendo ser devidamente identificada pela escola
ou grupo de referência.
§ 2º - As proposições constantes do Documento
Referência que não tiverem qualquer posicionamento
contrário do plenário, serão automaticamente
consideradas aprovadas pela coordenação dos
trabalhos.
§ 3º – Aos posicionamentos contrários do plenário, a
qualquer emenda do Documento Referência, serão
garantidos espaços de defesa favorável e contrário,
antes do processo de votação. Não havendo quem a
defenda, a emenda será excluída.

Art. 11 Constarão do documento final do PME, a ser
apresentado na Plenária Geral do PME, as propostas
que obtiverem aprovação por maioria simples, do total
de Delegados presentes nas respectivas Audiências
Temáticas.

CAPÍTULO VI
Da Realização e Caráter da Plenária Geral do PME

Art. 12 O processo de elaboração do Plano Municipal
de Educação culminará com a realização da Plenária Geral
do PME, precedida de Audiências Temáticas.
Parágrafo único - A Plenária Geral do PME, com caráter
deliberativo, apresentará um conjunto de estratégias para
todos os níveis e modalidades de ensino, a fim de efetivar
as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação.

CAPÍTULO VII
Dos Objetivos da Plenária Geral do PME

Art. 13 A Plenária Geral do PME tem por objetivos:
I - Estabelecer estratégias municipais para a efetivação
das metas do Plano Nacional de Educação;
II - Integrar todos os níveis, etapas e modalidades da
educação escolar numa abordagem sistêmica e
articulada;
III - Discutir as condições para a definição de políticas
educacionais do Município.
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CAPÍTULO VIII
Da Estrutura e Organização da Plenária Geral do PME

Art. 14 A Plenária Geral do PME tem nas suas bases,
estrutural e organizacional, a realização das Audiências
Temáticas.
§ 1º - As Audiências Temáticas de que trata o Caput
deste artigo, serão organizadas por eixos temáticos
(META), coordenadas pela Comissão Organizadora e
sub-coordenadores.
§ 2º - A Plenária Geral do PME será realizada no dia 10/
04/2014 na Igreja Metodista de Arapongas, situada à
rua Marabú nº 14, centro.
§ 3º - Participarão da Plenária Geral do PME os Delegados
representantes das instituições, conforme prevê o
capítulo XI deste Regimento.

CAPÍTULO IX
Da Metodologia da Plenária Geral do PME

Art. 15 Compete à Comissão Organizadora a
Coordenação da mesa dirigente dos trabalhos da
Plenária Geral do PME.

Art. 16 A Plenária Geral do PME será organizada por
Eixo Temático de acordo com cada Meta estabelecida.
§ 1º - Serão votadas as emendas de conteúdos que não
obtiveram consenso em cada eixo na Audiência Temática.
§ 2º - Serão votadas as emendas sobre questões de
redação e alteração de termos.

Art. 17 As questões de ordem levantadas por um
Delegado deverão versar sobre a pauta em debate e
serão resolvidas pela mesa dirigente dos trabalhos ou
remetidas para apreciação e posição da Comissão
Organizadora, sem prejuízo do andamento das
atividades.

Art. 18 A Plenária Geral do PME será conduzida da
seguinte forma:
I- As propostas serão votadas em bloco, salvo algum
Delegado solicitar destaque sobre algum item, que neste
caso, será votada em separado;
II - As propostas são consideradas aprovadas quando
obtiverem maioria simples;
III - A intervenção de cada Delegado deverá acontecer
num intervalo de tempo de 02 (dois) minutos, com 01(um)
minuto para conclusão, limitado ao tempo de
intervenção;
IV - As questões de ordem levantadas pelos Delegados
deverá versar sobre a pauta em debate e serão resolvidas
pela mesa dirigente dos trabalhos ou remetidas para
apreciação e posição da Comissão Organizadora, sem
prejuízo do andamento das atividades.

CAPÍTULO X
Do Credenciamento para a Plenária Geral do PME

Art. 19 O credenciamento de Delegados à Plenária Geral
do PME deverá ser feito junto à estrutura instalada no
dia e local do evento:
I) Qualquer substituição de Delegados inscritos deverá

ocorrer até o início da Plenária Geral do PME, mediante
documento expedido pelo titular ou suplente eleitos
(ofício ou procuração), que delegue ao/a substituto(a)
representá-lo(a).
II) O(a) substituto(a) deverá ter participado das
discussões na audiência temática.

CAPÍTULO XI
Dos Delegados

Art. 20 Os delegados eleitos para às Audiências
Temáticas e para a Plenária Geral do PME obedecerão
os seguintes procedimentos:
I) Para as Audiências Temáticas cada instituição de
ensino deve indicar 4 (quatro) representantes, dentre
os segmentos: gestores, professores, estudantes,
funcionários e pais, podendo também se inscrever
representantes da Comissão de Educação da Câmara de
Vereadores, do Ministério Público, dos Conselhos
Municipais, Instituições representativas e organizadas
da sociedade e Delegados Natos.
a) São considerados Delegados natos os integrantes da
Comissão Organizadora do processo de elaboração do
PME.
II) Para a Plenária Geral do PME cada grupo do eixo
temático deverá eleger para representá-los 3 (três)
delegados titulares e seus respectivos suplentes de cada
segmento: gestores, professores, estudantes,
funcionários e pais.
a) Na ausência de representantes em número suficiente
desses segmentos para a eleição dos 3 (três) delegados
em cada eixo, serão eleitos representantes dos demais
segmentos presentes, distribuídos de forma
proporcional entre os mesmos.
b) Os representantes da Comissão de Educação da
Câmara de Vereadores, do Ministério Público, dos
Conselhos Municipais e Delegados Natos poderão se
inscrever de forma individual ou, no caso de haver
representantes em número suficiente, a inscrição
obedecerá os critérios prescritos no inciso II.
III) Somente podem participar como candidatos e/ou
votantes os delegados inscritos dos segmentos citados
nas alíneas “a” e “b”.
IV) Os delegados serão eleitos pelos participantes do
eixo temático, por maioria simples.

CAPÍTULO XII
Da Comissão Organizadora do Processo de Elaboração
do PME

Art. 21 A Comissão Organizadora do Processo de
Elaboração do Plano Municipal de Educação de
Arapongas tem caráter deliberativo e, por finalidade:
I - Planejar, organizar e monitorar o desenvolvimento do
processo de construção do Plano Municipal de
Educação;
II - Mobilizar as comunidades e os diversos atores
públicos e a sociedade civil para a construção do PME.
§ 1º - Compõem a Comissão Organizadora as instituições
que atenderam ao convite realizado pelo Conselho
Municipal de Educação e Secretaria Municipal de
Educação.

§ 2º - A Comissão Organizadora terá um Coordenador
indicado pelos integrantes da mesma.

Art. 22 A Comissão Organizadora se compromete com
os seguintes princípios e objetivos:
I - Garantir a sustentação ética e política do processo;
II - Monitorar o desenvolvimento do processo de
construção do PME para que ele seja amplo, plural e
democrático;
III - Buscar, preponderantemente, a unidade consensual
dos participantes;
IV - Respeitar e fomentar articulação em torno dos
interesses dos cidadãos (as) de nossa sociedade;
V - Empreender esforços para que haja solidariedade e
ética entre as instituições visando a garantia do direito
humano à educação e à prestação do serviço público de
qualidade;
VI - Encaminhar o documento ao Poder Executivo com
vistas ao Poder Legislativo e;
VII - Resolver casos omissos do Regimento Interno.

Art. 23 São atribuições específicas da Comissão
Organizadora do Processo de Elaboração do Plano
Municipal de Educação:
I - Propor a metodologia, os procedimentos e os materiais
a serem adotados no desenvolvimento das etapas do
processo de elaboração do PME;
II - Definir formas e dinâmicas de organização do
processo de elaboração do PME;
III - Mobilizar os atores públicos e a sociedade civil
para a construção participativa do PME;
IV – Sistematizar a 1ª versão do PME e o Documento
Final, bem como encaminhá-lo para o Poder Executivo,
com vistas à aprovação pelo Poder Legislativo do
Município.
VI – Elaborar o relatório final do processo de elaboração
do PME.

Art. 24 Nas etapas de elaboração do Plano Municipal de
Educação a Comissão.
Organizadora deverá primar pela qualidade do debate,
garantindo o processo democrático, o respeito, a
autonomia na relação, a pluralidade, a
representatividade dos segmentos sociais, numa visão
ampla e sistêmica da educação.

CAPÍTULO XIII
Dos Recursos

Art. 25 As despesas com a organização e a realização do
Processo de Elaboração do Plano Municipal de Educação
serão consignadas, por meio de contribuições/recursos,
dos diferentes segmentos que compõem a Comissão
Organizadora do Processo de Elaboração do Plano
Municipal de Educação de Arapongas.

CAPÍTULO XIV
Disposições Gerais

Art. 26 Os casos omissos neste Regimento serão
resolvidos pela Comissão Organizadora do Processo de
Elaboração do Plano Municipal de Educação.
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DECRETO nº 184/15, de 19 de Março de 2015

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais, e tendo em vista da C.I. nº 010/15, de
18 de março de 2015, da Sede Administrativa dos
Conselhos Municipais,

R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR, as pessoas abaixo relacionadas,
para compor o CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, em
substituição aos anteriormente designados através do
Decreto nº 137/14, de 13 de fevereiro de 2014.

- Como representante titular da Casa do Bom Menino:
RENATA SOARES DE FREITAS

- Como representante suplente da Secretaria Municipal
de Saúde:
PATRÍCIA CRISTINA FERRO

- Como representantes da Secretaria Municipal de
Administração:
ANA PAULA VIANA  ABRANTES - Titular
DAYANE PAVANI ALHER - Suplente

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as demais disposições
em contrário.

Arapongas, 19 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

NATALIA   RAGUSA  ROCHA  CORTEZ
Secretária Municipal de Administração em exercício

LEI nº 4.353, de 16 de Março de 2015

DISPÕE SOBRE DESMEMBRAMENTO.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a
aprovar os Projetos de desmembramento de áreas de
terras localizadas na Zona Residencial 1 (ZR1), Zona
Residencial 2 (ZR2) e Zona Residencial 3 (ZR3), Zona
Comercial 2(ZC2) e Zona Comercial 3 (ZC3), sem as
exigências previstas nas Leis n°s. 3.589 e 3.590, ambas
de 05 de janeiro de 2009, durante o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, a contar da publicação desta Lei, desde
que a área desmembrada não seja inferior a 125,00 m² e
frente mínima de 5,00 metros.
Parágrafo único - Deverá o requerente provar por
documento hábil a propriedade do imóvel junto ao órgão
competente.

Art. 2º. O desmembramento mencionado no caput do
art. 1º desta Lei, referente a Zona Residencial 1 (ZR1),
contemplará somente  as áreas localizadas  no Jardim
Santa Alice, nas divisas e confrontações seguintes:

1. “Principiando num marco cravado na divisa da Rua
Pintasilgo do Nordeste e segue confrontando com o
lote nº. 12 e 10 (Q.2); desse ponto deflete a direita e
segue confrontando ainda com o lote nº 10; desse ponto
deflete a esquerda e segue confrontando com os lote
ns. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, (Q.2); desse ponto deflete a
esquerda e segue confrontando com  parte do lote nº.
22 e com o lote nº. 21,  ultrapassa a Rua Pintassilgo do
Nordeste  e segue confrontando com os lotes nºs. 1, 2,3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (Q.3)  ultrapassa a Rua Safira de
Garganta Azul  e segue confrontando com os lotes nº. s.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Q.4); desse ponto
deflete a esquerda  e segue confrontando com a Rua
Saci do Campo, até o lote nº. 1 (Q.14) desse ponto deflete
a esquerda e segue confrontando com parte do lote nº.
1 (Q.14), ultrapassa a Rua Cambaxira  do Brejo  e segue
confrontando com os lotes nº.s. 8, 7 , 6, 5, 4, 3, 2, 1
(Q.12), ultrapassa a Rua Safira de Garganta Azul, e segue
confrontando com os lotes nºs.  7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (Q-11),
ultrapassa a Rua Rendeira Branca  e segue confrontando
com os lotes nº. 10, 9, 8 (Q-7), ultrapassa a Rua
Pintassilgo do Nordeste, até encontrar o ponto de partida
onde se deu inicio a presente descrição”.

2. “Principiando num marco cravado na divisa da Rua
Patativa do Sertão; desse ponto segue confrontando
com os lotes nºs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 (Q-
17), ultrapassam a Rua Choquinha Estrelada, segue
confrontando com os lotes 6, 7, 8 (Q-18), ultrapassa a
Rua Douradinho Cristado; desse ponto segue
confrontando com o lote nº. 14 (Q-22), e segue pela Rua
Tachã-do-Sul; desse ponto segue pelos fundos dos lotes
nº. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (Q-23);
desse ponto deflete a direita e segue confrontando com
a Rua Sanã Castanha; desse ponto deflete a esquerda e
segue confrontando com os fundos dos lotes nºs. 20,
19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (Q-
28); desse ponto deflete a esquerda  e segue
confrontando com o lote nº. 1(Q-28), ultrapassa a Rua
Mutum de Bico Vermelho e segue confrontando com os
lotes nºs. 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (Q-25), ultrapassa a
Rua Ferreirinho Pintado, segue  confrontando  com os
lotes nº. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 (Q-20), ultrapassa a Rua
Choquinha Estrelada e segue confrontando com os lotes
nºs.  8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 (Q-15); desse ponto ultrapassa a
Rua Patativa do Sertão, até encontrar o ponto de partida
onde se deu inicio a presente descrição”.

Art. 3º. Os desmembramentos que se referem a presente
Lei, somente serão aprovados depois de parecer da
Secretaria Municipal de Obras, Transportes e
Desenvolvimento Urbano - SEODUR, onde seja
demonstrada a não existência de prejuízo urbanístico à
cidade.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 16 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras, Transportes e Desenvolvimento

Urbano

LEI nº 4.354, de 16 de Março de 2015

Dispõe sobre referendo de Termo de Convênio nº 001/
2015, celebrado entre a Cooperativa dos Recicladores
de Arapongas – COOPREARA e o Município de
Arapongas.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Fica referendado o Termo de Convênio nº 001/
15 celebrado entre a Cooperativa dos Recicladores de
Arapongas - COOPREARA, entidade civil sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 06.169.642/0001-03,
com sede à Rua Anu Coroca, 80, esquina com a Rua
Rouxinol – Parque Industrial IV, neste Município e
Comarca, doravante denominada CONVENENTE e o
Município de Arapongas, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.958.966/0001-
06, com sede à Rua Garças, 750 – centro, neste Município
e Comarca, adiante denominado, CONCEDENTE, cuja
finalidade é a separação e reciclagem dos resíduos sólidos
urbano do Município, mediante transferência voluntária
a entidade do terceiro setor.
Parágrafo único – A transferência voluntária no valor
de R$ 387.000,00 (trezentos e oitenta e sete mil reais)
será dividida em 09 (nove) parcelas mensais no valor de
R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) cada, visando a
ação conjugada dos convenentes.

Art. 2º - As atribuições do CONCEDENTE, conforme
prevê da Cláusula Segunda são:

I - O CONCEDENTE cede à COOPREARA, em
comodato, as instalações da Usina de Triagem do
Município, com todos seus equipamentos operacionais
específicos, existentes na área do Município, situada à
Rua Anu-Coroca, 80, esquina com Rua Rouxinol, no
Parque Industrial IV;

II - O CONCEDENTE cede 02 (dois) servidores para
assessoramento e apoio, sendo 01 (um) na parte
administrativa contábil e 01 (um) na operacionalização,
comercialização e assessoramento à diretoria, com
acesso a todos os procedimentos relacionados com as
receitas e despesas efetivadas na usina;

III - O CONCEDENTE, por meio da CODAR -
COMPANHIA  DE DESENVOLVIMENT O DE
ARAPONGAS, empresa contratada para prestação de
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serviços na área da coleta seletiva, se compromete a
entregar na Usina de Triagem, no mínimo, 80% dos
resíduos coletados no perímetro urbano, sendo que a
operação de transbordo no local, visando o transporte
do resíduo não aproveitável (rejeito) até o Aterro
Sanitário do Município, será realizado pelo
CONCEDENTE;

IV - O CONCEDENTE, visando possibilitar a realização
dos serviços de processamento e comercialização de
resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis pela
CONVENENTE compromete-se a repassar mensalmente
à cooperativa, os recursos mencionados na cláusula
primeira, sempre no dia 05 (cinco) ou primeiro dia útil
posterior, a título de subvenção mensal para rateio entre
os cooperados, de forma compatível com a Resoluções
03/06 e 28/11, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná. Conforme o demonstrativo contábil e financeiro
da cooperativa, a subvenção poderá ser ajustada para
mais ou para menos e os valores definidos constantes
de novo Termo Aditivo a este Convênio;

V - O CONCEDENTE fica responsável pela manutenção
dos equipamentos e máquinas, dentro das condições
necessárias para funcionamento da Usina,
desenvolvendo ações como reforma de algum
equipamento devido à fadiga por tempo de uso, ou
reposição por novo;

VI - Ao CONCEDENTE é facultado o ressarcimento dos
valores desembolsados pela CONVENENTE relativo à
aquisições de equipamento de proteção individual
adequados às atividades e aos riscos, em perfeito
estado de conservação e funcionamento, na forma da
NR-06, em especial do tipo: a) Botina Fujiwara CA 8864;
b) Luvas de Kevlar com revestimento externo Nítrico
comprimento 3/4; c) creme protetor para pele água-óleo
resistente CA 9611 ou CA 11281, para mãos e antebraços;
d) protetor facial acoplado a boné, para proteção da
face; conforme a necessidade de sua reposição, diante
do desgaste natural, podendo o CONCEDENTE optar
pela reposição dos equipamentos, ao invés de ressarcir
os valores desembolsados pela convenente na aquisição
dos mesmos;

VII - O CONCEDENTE por meio das Secretarias de
Assistência Social; Educação; Esporte e Saúde
desenvolverá programas especiais voltados para os
cooperados e seus familiares, com objetivo de
acompanhar, capacitar e qualificar seus membros nas
questões profissionais, pessoais e sociais, conforme
projetos que seguem anexo ao presente.

Art.3º - As atribuições do CONVENENTE, conforme
prevê da Cláusula Terceira são:
I - A cooperativa conveniada desempenhará, por meio
de representantes que vierem a ser indicados (Diretoria),
o desenvolvimento das atividades pertinentes à
separação e reciclagem ou encaminhamento para
reutilização dos resíduos advindos da coleta seletiva, a
fiscalização dos trabalhos realizados junto aos locais
de armazenamento, o controle de receitas e despesas,

prestações de contas junto aos demais cooperados e
também à apresentação do relatório financeiro/contábil,
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após recebimento do
repasse de recursos pelo Município;

II - A CONVENENTE se compromete a receber e
processar os resíduos advindos da coleta seletiva no
Município, através da triagem e separação de recicláveis
e reutilizáveis, buscando atingir um nível de recuperação
de materiais que atenda aos fundamentos básicos da
seleção dos diferentes produtos, tais como papéis,
papelão, alumínio, vidros, plásticos, metais e outros, de
forma ambientalmente sustentável e correta;

III - A CONVENENTE se compromete a manter um quadro
de no mínimo 40 (quarenta) e no máximo 80 (oitenta)
cooperados operacionais, que permita o funcionamento
normal das atividades inerentes ao trabalho de
separação e reciclagem dos resíduos advindos da coleta
seletiva;

IV - A CONVENENTE se compromete a adquirir e fornecer
gratuitamente aos cooperados os equipamentos de
proteção individual adequados às atividades, aos riscos
e em perfeito estado de conservação e funcionamento,
na forma da NR-06, em especial do tipo: a) Botina
Fujiwara CA 8864; b) Luvas de Kevlar com revestimento
externo Nítrico comprimento 3/4; c) creme protetor para
pele água-óleo resistente CA 9611 ou CA 11281, para
mãos e antebraços; d) protetor facial acoplado a boné,
para proteção da face; realizando sua reposição, sempre
que necessário;

V - A CONVENENTE assume o compromisso de permitir
aos funcionários cedidos pelo Município, a assessoria,
orientação e fiscalização das atividades executadas,
principalmente na conferência e atos da comercialização
de materiais/sub-produtos, visando garantir a correta
sustentabilidade das atividades da Cooperativa e uma
crescente diminuição da dependência financeira da
subvenção municipal, sendo que a não observância
deste compromisso poderá resultar na suspensão da
subvenção mensal pelo concedente, mencionada na
cláusula primeira do presente;

VI - A COOPREARA se compromete a fornecer à
Controladoria do Município, com cópia para a
SEASPMA, após o 5º (quinto) dia útil do repasse da
subvenção municipal e sempre que solicitado, Relatório
Financeiro Contábil, com demonstrativo de Receitas e
Despesas do resultado até então apurado na
comercialização de materiais e sub-produtos da usina, o
estoque disponível de materiais reciclados para futura
comercialização e investimentos/reparos de manutenção
executados, sendo que o não atendimento desta cláusula
poderá resultar, devido a questões legais, em suspensão
da subvenção municipal, até que este compromisso seja
cumprido;

VII - A CONVENENTE se compromete a concordar com

as determinações do CONCEDENTE quanto ao limite
repassado, duração do convênio e a utilizar os recursos
financeiros, objeto do presente instrumento,
rigorosamente de acordo com as finalidades
estabelecidas e cumprir com todas as obrigações
estabelecidas pelas Resoluções 03/06 e 28/2011 do TCE-
PR regulamentada pela Instrução Normativa 061/2011
do TCE-PR.

VIII - A CONVENENTE compromete-se a manter toda a
área da Usina de Triagem sem resíduos espalhados no
terreno, bem como realizar a limpeza e lavagem do pátio,
das máquinas e equipamentos, quinzenalmente.

Art. 4º – O prazo de vigência deste Termo de Convênio
será até 31 de dezembro de 2015.

Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 16 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

EVANDRO POCHWATKA
Secretário Municipal de Finanças

LEI nº 4.355, de 16 de Março de 2015

Dispõe sobre a concessão de direito real de uso à
Associação Parque Monterrey das áreas de domínio
público existentes no Loteamento intitulado “Parque
Monterrey” e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO
DO PARANÁ, DECRETOU, E EU, PREFEITO
MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal,
por prazo indeterminado, a dar em Concessão de Direito
Real de Uso à Associação Parque Monterrey, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº
08.331.277/0001-09, as áreas de domínio público
existentes no Loteamento intitulado “Parque
Monterrey”.

Art. 2°. A Associação Monterrey se obriga a realizar a
manutenção, conservação e limpeza:
I. de toda a arborização das vias públicas;
II. dos passeios públicos;
III. das seguintes vias de circulação:
a) Avenida Maracanã Guaçu, com área de 27.565,92 m2;
b) Rua Alegrinho do Rio, com área de 1.999,24 m2;
c) Rua Azulinho do Sul, com área de 1.999,24 m2;
d) Rua Assobiador do Castanhal, com área de 2.505,16
m2;
e) Rua Barbudo Pardo, com área de 1.805,58 m2;
f) Rua Batuíra Ferrugem, com área de 1.049,55 m2;
g) Rua Caboclinho Roxo, com área de 1.669,24 m2;
h) Rua Caminheiro de Espora, com área de 1.669,24 m2;
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i) Rua Caneleiro Castanho, com área de 1.669,24 m2;
j) Prolongamento da Rua Picapauzinho Dourado, com
área de  2.943,74 m2;
k) Rua Choca da Mata, com área de 1.669,24 m2;
l) Rua Colheleiro Americado, com área de 1.665,76 m2;
m) Prolongamento da Rua Gavião Preto, com área de
4.586,04 m2;
n) Rua Cotinga Crejoá, com área de 1.387,24 m2;
o) Rua Guracava Serrana, com área de 1.387,24 m2;
p) Prolongamento da Rua Surucuá, com área de 4.872,75
m2;
q) Lote Institucional 03 - área de preservação, com
27.824,61 m2; e
r) Lote Institucional 03 – área de preservação, com
25.706,89 m2.

§1º. A referida associação se obriga ainda a realizar a
manutenção e conservação da sinalização de trânsito,
da rede de energia elétrica e iluminação pública, da rede
de água e de coleta de esgoto domiciliar bem como da
rede de Drenagem e águas pluviais.
§2º. É incumbência da Associação Parque Monterrey a
realização da coleta e remoção de lixo domiciliar e limpeza
das vias, os quais deverão ser depositados em local
próprio, junto à Portaria do Loteamento.
§3º. A Associação Parque Monterrey se compromete a:
a) Permitir o livre acesso, sempre que se fizer necessário
e a qualquer tempo dos órgãos, serviços e/ou
concessionários públicos às áreas descritas;
b) Manter os perfis das ruas abstendo-se de proceder
qualquer alteração ou construção nas mesmas,
ressalvadas as execuções de benfeitorias, equipamentos
e obras similares adequadas ao tipo de loteamento;
c) Implantar na área correspondente à praça somente
equipamentos de recreação e lazer previstos, mediante
prévia autorização do projeto pelos órgãos técnicos da
Prefeitura do Município de Arapongas;
d) Não ceder às áreas, no todo ou em parte, a terceiros;
e) Não permitir que terceiros se apossem das áreas, bem
como dar conhecimento imediato à Prefeitura de qualquer
perturbação de posse que se verifique;
f) Zelar pela limpeza e conservação das áreas, devendo
providenciar, as suas expensas, quaisquer obras de
manutenção que se fizer necessária, bem como aquelas
tendentes a garantir sua segurança;
g) Responder, inclusive perante terceiros, por eventuais
danos resultantes das obras, serviços e trabalhos que
se realizarem no local;
h) Arcar com todas as despesas de concessão, inclusive
a lavratura e registro da Escritura Pública de Concessão
de Direito Real de Uso a ser formalizada;
i) Levar a registro, junto ao Cartório do Registro de
Imóveis, sob pena de nulidade, no prazo de 90 (noventa)
dias, a Concessão de Direito Real de Uso;
k) Responder por todos os impostos, taxas ou tarifas
que venham a incidir sobre as áreas concedidas, bem
como sobre serviços e consumos a elas pertinentes.

Art. 3°. A Concessão do Direito Real de Uso poderá ser
rescindida unilateralmente pelo Poder Executivo
Municipal, nos casos de:
I - dissolução da entidade beneficiária;

II - alteração, sem permissão do poder concedente, da
finalidade das áreas públicas;
III - a Associação de proprietários – moradores se omitir
dos serviços de conservação e manutenção;
IV - descumprimento de quaisquer outras condições
estatuídas no instrumento de Concessão nesta Lei.

Parágrafo único. Quando da rescisão da Concessão do
Direito Real de Uso, as áreas púbicas, bem como as
benfeitorias nelas existentes, situadas dentro do
perímetro do loteamento serão reincorporadas ao
Patrimônio Público, independente de qualquer
pagamento ou indenização.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 16 de março de 2015.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras, Transportes e Desenvolvimento

Urbano
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RESOLUÇÃO 001/2015 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso 
das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, considerando; 

I) O disposto nos artigos 134 e 139 da Lei Federal 8.069/90 � ECA; 

II) O disposto pela Resolução 170/2014 do CONANDA; 

III) O disposto pelo Regimento Interno deste CMDCA; bem como demais disposições da 

legislação vigente; 

RESOLVE: 

Art. 1º - NOMEAR para compor a Comissão Eleitoral que conduzirá os trabalhos do 

Processo Eleitoral do Conselho Tutelar do Município de Arapongas, mandato 2016/2020, os seguintes 

Conselheiros do CMDCA: 

NOME FUNÇÃO

SILVANA MARA DO PRADO COORDENADOR 

SAMIRA ELENA CASSARO RELATORA 

ANDRÉ LUIS BAPTISTA DA SILVA MEMBRO 

DAVID HENRIQUE RIGIERI GONÇALVES MEMBRO 

MARCELO EMYGDIO DOS SANTOS MEMBRO 

Art. 2º - Compete à Comissão Eleitoral: 

I. Coordenar todo o processo eleitoral, expedindo e publicando os Editais necessários à sua condução no 

Diário Oficial do Município na internet (www.arapongas.pr.gov.br), bem como disponibilizando-os para 

consulta na sede do CMDCA; 

II. Tomar todas as providências que julgar necessárias para a organização, publicidade e realização do 

pleito, visando garantir a sua legalidade e transparência; 

III. Analisar e julgar o registro das candidaturas, homologação da documentação e habilitação dos 

candidatos ao pleito; 

IV. Receber, analisar e julgar as interpelações e impugnações que lhes sejam direcionadas, dando-lhes os 

encaminhamentos necessários; 

V. Providenciar a elaboração, organização e aplicação do teste escrito, bem como sua correção e 

encaminhamentos necessários dos resultados; 

VI. Publicar, no Diário Oficial do Município, edital informando o nome dos candidatos inscritos habilitados 

ao pleito, abrindo-se prazo para impugnação, conforme previsto neste Edital; 
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VII. Determinar o agrupamento de seções eleitorais, para efeito de votação, considerando a facultatividade 

do voto e as peculiaridades locais; 

VIII. Providenciar, junto à Justiça Eleitoral, o empréstimo de urnas eletrônicas, bem como providenciar a 

elaboração de software específico, observadas as disposições das resoluções aplicáveis expedidas 

pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral; 

IX. Obter, junto à Justiça Eleitoral, em caso de impossibilidade de utilização de urnas eletrônicas, o 

empréstimo de urnas comuns e o fornecimento das listas de eleitores, se possível, a fim de que a 

votação seja feita manualmente; 

X. Aprovar modelo de cédula eleitoral, que deverá trazer a disposição dos candidatos em ordem 

alfabética, precedida do respectivo quadrilátero para assinalação; 

XI. Elaborar as normas de procedimento das mesas receptoras e da junta apuradora; 

XII. Publicar Edital nomeando os componentes das mesas receptoras e junta apuradora; 

XIII. Receber, autuar e proceder os devidos encaminhamentos das impugnações apresentadas contra as 

mesas receptoras e junta apuradora; 

XIV. Fiscalizar a apuração dos votos; 

XV. Receber as atas e boletins do pleito e da apuração;

XVI. Receber o resultado da apuração dos votos e respectivo material; 

XVII. Providenciar o encaminhamento dos resultados ao CMDCA, para demais providências necessárias; 

XVIII. Providenciar a total destruição das cédulas de votação, utilizadas ou não, decorridos 180 (cento e 

oitenta) dias da realização do pleito. 

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 18 de março de 2015. 

_________________________ 
Lorraini S. Teixeira Petrelli 

Presidente
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ARAPONGAS � PR 

Praça Pio XII, 290 � Centro CEP: 86.701-000 � Arapongas � Paraná 
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 

(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

RESOLUÇÃO 002/2015 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso 

das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como o disposto em seu Regimento Interno; 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR para compor a comissão temática específica intitulada: �Comissão de 

Elaboração da Minuta do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de 

Arapongas�, como representante do CMDCA, o Sr. MOACIR DA SILVA, em substituição ao Sr. André Luis 

Baptista da Silva. 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 18 de março de 2015. 

___________________________ 
Lorraini S. Teixeira Petrelli 

Presidente
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RESOLUÇÃO 003/2015 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso 
das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como o disposto em seu Regimento Interno; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Nomear, para constituir, a partir desta data, a Comissão Temática Permanente 

intitulada �COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS EM MEIO 

ABERTO � LA/PSC�, como representante do CMDCA, a Sra. SAMIRA ELENA CASSARO, em substituição ao 

Sr. Marcelo Emygdio dos Santos.  

Art. 2° -  Esta Resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 18 de março de 2015. 

___________________________ 
Lorraini S. Teixeira Petrelli 

Presidente
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RESOLUÇÃO 004/2015 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso 
das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como o disposto em seu Regimento Interno, 
considerando o teor do Ofício 007/2015 de 12/03/2015, expedido pela SECLE; 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR para compor a comissão temática específica intitulada: �Comissão de 

Elaboração da Minuta do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de 

Arapongas�, como representante da SECLE, o(a) Sr(a). RÔSIKA MARIA BUMESTER, em substituição ao (à) 

Sr(a). Ellen Pyles Pereira Alves. 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 18 de março de 2015. 

___________________________ 
Lorraini S. Teixeira Petrelli 

Presidente
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Praça Pio XII, 290 � Centro CEP: 86.701-000 � Arapongas � Paraná 
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br 
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RESOLUÇÃO 005/2015 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso 
das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como o disposto em seu Regimento Interno, 
considerando o teor do Ofício 061/2015 de 12/02/2015, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde; 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR para compor a comissão temática específica intitulada: �Comissão de 

Elaboração da Minuta do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de 

Arapongas�, como representante da Secretaria Municipal de Saúde, o(a) Sr(a). PATRÍCIA CRISTINA FERRO, 

em substituição ao (à) Sr(a). Fábio Roberto Couto. 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 18 de março de 2015. 

___________________________ 
Lorraini S. Teixeira Petrelli 

Presidente
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RESOLUÇÃO 006/2015 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no uso 

das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal 4.164/2013, bem como o disposto em seu Regimento Interno, 

considerando o teor do Ofício 012/2015 de 17/03/2015, expedido pela Secretaria Municipal de Administração - 

DRH; 

RESOLVE: 

Art. 1º. NOMEAR para compor a comissão temática específica intitulada: �Comissão de 

Elaboração da Minuta do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes do Município de 

Arapongas�, como representante da Secretaria Municipal de Administração, o(a) Sr(a). JULIANA MARIA 

SARTORI MOLINARI, em substituição ao (à) Sr(a). Marlice Aparecida Afonso. 

Art. 2º.  Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser publicada, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 

Arapongas, 18 de março de 2015. 

___________________________ 
Lorraini S. Teixeira Petrelli 

Presidente
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