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Estrutura. O investimento na estrutura, que está em fase final de construção, é de 
mais de R$ 20 milhões e abrira 752 novas vagas | Foto: SESP-Paraná 

ESTRUTURA >> SEGURANÇA 

Novo presídio 
de PG deve 
ser entregue 
até agosto 
Obras estão 90% exe-
cutadas e o investi-
mento passa de R$ 
20 milhões em recur-
sos do governo fede-
ral e do Governo  

DA REDAÇÃO 
cotidiano@jmnews.com.br 

O secretário da Segurança Pú-
blica, Romulo Marinho So-

ares, esteve no canteiro de obras 
da Cadeia Pública de Ponta 
Grossa nesta segunda-feira (17) 
para verificar o andamento dos 
trabalhos. O investimento na es-
trutura, que está em fase final 
de construção, é de mais de R$ 
20 milhões, sendo 90% custeados 
pelo governo federal e 10% pelo 
Governo do Estado. Serão 752 
novas vagas para o sistema prisi-

Grossa. “Temos vários desafios 
pela frente, mas sabemos que 
vamos vencer com a plena cer-
teza que graças a esse trabalho 
conjunto entre a prefeitura e a Se-
cretaria da Segurança estamos fa-
zendo tudo isso acontecer”, des-
tacou.  

O coordenador regional de 
Polícia Penal, Maurício Ferra-
cini, acredita que com a entrega 
da unidade a instituição iniciará 
uma nova era. “Isso vai impactar 

na gestão e movimentação carce-
rária de toda a região dos Campos 
Gerais, fornecendo maior segu-
rança à população, prestando um 
tratamento penal adequado, um 
dos principais objetivos da Polícia 
Penal”, salienta. 

Obras estão aceleradas e a en-
trega deve ocorrer no próximo 
mês, o investimento passa de R$ 
20 milhões em recursos do go-
verno federal e do Governo do Es-
tado do Paraná. 

onal dos Campos Gerais. 
Ao percorrer as salas, celas 

e espaços de convivência, o se-
cretário Marinho, acompanhado 
pelo chefe de Engenharia e Arqui-
tetura da Sesp, tenente-coronel 
Ivan Fernandes, salientou que a 
obra vai mudar o panorama do 
sistema prisional da região. As 
obras estão 90% executadas. 

“Temos algumas obras para 
serem entregues neste primeiro 
semestre, resultado de um tra-
balho de planejamento iniciado 
quando assumimos a gestão da 
Secretaria, e que teve apoio do 
nosso governador Ratinho Júnior 
com recursos e melhorias”, disse 
Marinho. 

A visita também foi acom-
panhada pelo vice-prefeito da 
cidade, capitão Saulo Vinicius 
Hladyszwski, que agradeceu o 
empenho do governo estadual 
para agilizar a entrega da obra 
e melhorar a estrutura Departa-
mento de Polícia Penal em Ponta 

UNIDADES PRISIONAIS 

Meta é abrir 3 mil vagas até 2022 
O Paraná quer abrir 3 mil novas vagas no sistema prisional no Estado com 

a construção de quatro cadeias públicas. A expansão do sistema foi anunciada 
pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. Ele também confirmou a cons-
trução de três novas delegacias. O investimento soma R$ 81 milhões. As ca-
deias públicas serão construídas em Foz do Iguaçu, Londrina, Ponta Grossa e 
Guaíra. Já as três delegacias serão entregues em cidades da Região Metropolita-
na de Curitiba: Araucária, Almirante Tamandaré e Colombo. 

Um fortíssimo temporal que 
atingiu Ponta Grossa, na tarde 
desta segunda-feira (17), afetou di-
versas regiões da cidade. Equipes 
do Corpo de Bombeiros e da De-
fesa Civil estão em alerta para 
atender todos os chamados que 
são solicitados. Entre as ocorrên-
cias está uma queda de árvore no 
Núcleo Santa Paula. A árvore caiu 
sobre um carro que estava estaci-
onado na via. Uma idosa estava 
dentro do veículo no momento 
da queda, mas não sofreu feri-
mentos. 

CLIMA 

Forte temporal 
derruba árvore 
sobre veículo 

Estudantes que cursaram 
tanto em escolas públicas e par-
ticulares tem direito ao bene-
fício. O benefício é válido até 
o final do curso. As bolsas 
estão disponíveis para diversos 
cursos e em diversas modali-
dades: EAD, presencial e semi 
presencial.  Além disso a bolsa 
é concedida sem nota mínima. 
Basta ter participado dos dois 
dias do Enem. A Unopar Ponta 
Grossa está situada na rua Ti-
búrcio Pedro Ferreira n°55 

ENEM 

Unopar PG 
libera bolsa 
para alunos 

PUBLICAÇÃO LEGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

DECRETO Nº. 3400,
DE 13 DE JANEIRO DE 2022.

Súmula: Concede Cessão Funcional do servidor 
que menciona ao Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 69 
da Lei Orgânica do Município;
Considerando o disposto no Art. 105, inciso II e 
§ 2º da Lei Municipal nº. 039, de 30 de agosto de 
1994 c/c a autorização expressa pela Lei nº. 506, 
de 17 de maio de 2013, em especial, o art. 2º.
Considerando o Ofício 001/2021 expedido Con-
sórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 
Regional Caminhos do Tibagi, solicitando a 
cessão funcional da servidora e o interesse do 
Município e a necessidade do Consórcio Inter-
municipal para o Desenvolvimento Regional 
Caminhos do Tibagi.

D E C R E T A
Art. 1º Fica concedida Cessão Funcional em tempo 
parcial, da servidora STEFANI DE OLIVEIRA 
NYSSEN, matrícula funcional nº. 92188/1, ocu-
pante do cargo de Procurador Jurídico, lotado na 
Secretaria de Municipal de Administração e Finan-
ças para o Consórcio Intermunicipal para o Desen-
volvimento Regional Caminhos do Tibagi, com 
fruição a partir da presente data até 31 de dezembro 
de 2022, com ônus para o órgão de origem.
§ 1º A cessão funcional ora formalizada tem por 
objetivo fornecer à cessionária, recursos huma-
nos capacitados para a realização e consecução 
das obrigações contábeis que recaem sobre esta, 

-
mento e registro contábil da entidade.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, em 13 de janeiro 
de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

EXTRATO DE CONTRATO 314/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 070/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. 
CONTRATADA: BM IND E COM DE EQUI-
PAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 
40.035.561/0001-40. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para confecção de uni-
formes escolares, os quais serão distribuídos aos 
alunos e servidores da rede municipal de ensino. 
VALOR TOTAL: R$ 353.900,00 (trezentos e cin-
quenta e três mil e novecentos reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 29/12/2021 À 28/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO 315/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 070/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. 
CONTRATADA: LECRUZ ROUPAS PRO-
FISSIONAIS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 02.538.222/0001-98. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada para confecção de uni-
formes escolares, os quais serão distribuídos aos 
alunos e servidores da rede municipal de ensino. 
VALOR TOTAL: R$ 10.350,00 (dez mil e trezen-
tos e cinquenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 
29/12/2021 À 28/12/2022.

EXTRATO DE CONTRATO 316/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 070/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RESERVA. 
CONTRATADA: VH FERNANDES ALVES 
LTDA inscrito no CNPJ sob o 41.857.936./0001-
10. OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada para confecção de uniformes escolares, os 
quais serão distribuídos aos alunos e servidores da 
rede municipal de ensino. VALOR TOTAL: R$ 
6.800,00 (seis mil e oitocentos reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA: 29/12/2021 À 28/12/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RESERVA

DECRETO Nº. 3401,
DE 13 DE JANEIRO DE 2022.

-
dor que menciona.
O PREFEITO MUNICIPAL DE RESERVA, no 
uso das atribuições que lhe confere o artigo 69 
da Lei Orgânica do Município;
Considerando o disposto no Art. 105, inciso II e § 2º 
da Lei Municipal nº. 039, de 30 de agosto de 1994.
Considerando a autorização expressa pela Lei nº. 
506, de 17 de maio de 2013.
Considerando o conteúdo do Ofício nº. 001/2022 
de 03 de janeiro de 2022, expedido Consórcio 
Intermunicipal para o Desenvolvimento Regio-
nal Caminhos do Tibagi, solicitando a cessão 
funcional de servidores.
Considerando o interesse do Município e a ne-
cessidade do Consórcio Intermunicipal para o 
Desenvolvimento Regional Caminhos do Tibagi.

D E C R E T A
-

po parcial, concedida através do Decreto 2.457, 
de 13 de janeiro de 2017, do servidor RODRIGO 
ALVAREZ, matrícula funcional nº. 021412-1, 
portador da CI.RG nº. 4.995.663-0, ocupante do 
cargo de Técnico Contábil, lotado na Secretaria 
de Municipal de Administração e Finanças para o 
Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento 
Regional Caminhos do Tibagi, com fruição a par-
tir de 1º de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 
2022, com ônus para o órgão de origem.
§ 1º A cessão funcional ora formalizada tem por 
objetivo fornecer à cessionária, recursos huma-
nos capacitados para a realização e consecução 
das obrigações contábeis que recaem sobre esta, 

-
mento e registro contábil da entidade.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de 
sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO, em 13 de janeiro 
de 2022.

LUCAS MACHADO RIBEIRO
Prefeito do Município de Reserva

Estado do Paraná

SERVIÇO REGISTRAL CIVIL DO DISTRITO DE UVAIA
Município e Comarca de Ponta Grossa - Estado do Paraná

Rua Michel Laidane, nº 66, Jardim Sant’Ana do Sabará

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram-me os documentos exigidos 
pelo artigo 1525,  I, III e IV- Código Civil Brasileiro:

ADRIANO DOS REIS DOS SANTOS e LUCILAYNE PIRES CARVALHO
MATHEUS RAMIGAM DE QUADROS e MARIA CLARA FERREIRA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei.

Lucas Nobres da Costa
Agente Interino

PONTA GROSSA CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL 1 OFICIO
Rua Frei Caneca, nº 120, Centro.

Município e Comarca de Ponta Grossa - Estado do Paraná.
Telefone 42 – 3224 - 0307

E D I T A L  D E  P R O C L A M A S
Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram-me os documentos exigidos 
pelo artigo 1525 nº I, II, IV e V do Código Civil Brasileiro. 

HALISON RODRIGO DE SOUZA e LIVIA RIBEIRO
MARCELO HENRIQUE DOS REIS WIRBISKI e SUELEN KOVALEK

ALISON JUNIOR RODRIGUES e CAROLINA TAVARES DAESKI
LEANDRO BECKER DO NASCIMENTO e ELIANA LAROCA ROSA

CESAR TRAVASSOS GOSLAWSKI e ISABELLE DE ALMEIDA HACHUL
JAURI DE JESUS CAMARGO e MADELON COELHO DE ANDRADE

LUIZ RENATO VIEIRA e CLAUDIA MARA DE LIMA

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o pre-

DANIELLE MIALSKI VILAS BOAS 

e Tecnológico da Universidade Estadual de Ponta Grossa

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 001/2022

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMEN-
TO DE LIVROS.  Valor Máximo: R$ 31.790,00 (trinta e um mil, setecen-
tos e noventa reais). Recebimento dos envelopes e  Início da Sessão 
Pública do Pregão: às 14h30 do dia 31/01/2022.

RETIRADA DO EDITAL E ELEMENTOS INSTRUTORES: será na FAUE-
PG, sito à Rua Siqueira Campos, n.º 99, Bairro Uvaranas, 84.031-030, Ponta 
Grossa, Estado do Paraná – Fone 0** (42) 3220-3497 ou 2102-2958, de 
2ª a 6ª feira, das 9h30 às 11h30 e das 14h às 17h, ainda, o Edital e seus 

as fases desta licitação poderá ser consultado no site www.fauepg.org.br. 
Ponta Grossa, 17 de janeiro de 2022

Sinvaldo Baglie
Presidente da FAUEPG


