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EXPEDIENTE

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

DECRETO Nº 399/2011
data: 30 de dezembro de 2011.
sÚmula: dispões sobre promoção de professores do 
Quadro próprio do magistério e dá outras providências.

O prefeito municipal de prudentópolis – estado 
do paraná, no uso de suas atribuições legais, 
e em conformidade com a lei 1.336/2002 de 
30/12/2002(estatuto, plano de cargos, careira e 
remuneração do magistério público municipal)

DECRETA:

art. 1º - ficam promovidos os professores abaixo 
relacionados, subordinados ao Quadro próprio do 
magistério público municipal de prudentópolis, instituído 
pela lei municipal nº 1.336 de 30/12/2002, tendo 
em vista terem preenchido os requisitos legais em 

conformidade com o capítulo iv, artigo 16 da lei supra 
citada, ficando enquadrados nos respectivos Graus de 
vencimento e referências.

PROFESSOR(A) Novo Grau de Vencimento 
 - Referência
adelia BaHri rOesler 04-J
adelia BudniK 04-i
adelia KlOster 01-J
adelia mOKresKi KrauczuK 04-K
adriana aparecida amanciO 04-f
adriana de fatima fales anderle 04-i
adriana Garcia 04-f
adriana KraiczeK scHulHam 01-c
adriana malKO 03-i
adriana maria pereira paiva micHalOWsKi 04-H
adriana santOs de mattOs 03-d
adriana vauriK 01-B
adriana WOiciecHOWsKi 03-f
amelia KOlecHa pereira 04-G
amelia rOmanHuK 01-B
amelia WOzivOda 04-i
ana cHaicOsKi 04-H
ana dziOBa 04-J
ana KuXla parKuts 03-d
ana lenete sluzOvsKi 03-d
ana maria BrOzOsKi KucHla 04-i
ana maria Guimaraes dias 03-H
ana maria nunes sOcHOdOlaK 03-i
ana paula cOnradO 04-f
ana paula de cHristO 03-i
ana paula fales BOlfe 04-f
ana paula WesterBerG iuleK 01-B
ana paula WiniarsKi 04-f
ana sYBruX KriK 04-H
anatOlia HOrBuscH 04-i
andressa de Oliveira KaWKa 01-B
anGela maria rOcHa Garcez BOBatO 01-B
anGela naKOnecHen strecHar 01-B
anGelita aparecida mOntani 04-f
anGelita rOssetin Bini 04-f
aniceia rOniaK malavsKi 04-H
anicia KreczKiusKi 04-i
anizia BOBalO KOltun 03-d
anizia GrOcH 04-H
anizia sKvira 03-i
antOniO freisleBen 03-H
arlete terezinHa c zanlOrenzi 03-G
audea nacOnecHen vOlanin 01-B
Bernadete BOdnar BOcHniaK 04-H
Bernadete cHarnei pereira 04-d
Bernadete GOlOvati pOczYneK 04-J
Bernadete szmuleK KOHut 01-K
carla Graziele de lima marcOnatO 01-B
cecilia sermatiuK 04-d
celia sucHOdOlaK 03-i
cHeila marcia cOsta GuilOusKi 03-d
claudete maria petriW 04-f
claudiane saviO 04-H
cleia izaBel WesterBerG 04-H
cleusi de fatima mOntani 03-H

clOvis rOBertO scHWaB 01-B
cristOvaO KlusKOvsKi 01-J
danieli terezinHa GrusKOsKi salanti 03-H
darcisiO BOsaK 04-d
delcineia WestpHal sercOnHuK 03-d
denillY tatianY Bini 04-d
denise reGina prates BOiKO 04-d
deOcelia micHalicHen 03-d
diOne de fatima mOsQuer 03-c
dulcimara Batista 04-H
edviGes Kudzia BaHri 03-G
edvirGes maria KriK 04-f
elenita WOiciecHOWsKi maYer 01-B
eliane dal pisOl 01-B
eliane lOpes marcOnatO 04-H
eliane pereira GOncalves 04-d
eliane scHuBer BaraBasz 04-d
eliliane Oliveira penteadO 01-B
elis andreia fales 01-B
elisete BelO 01-d
elisete maria macHadO 04-i
elizaBete aparecida Bini Belin 03-H
elizandra cHarnei 01-B
elizete dO Belem canessO 01-i
elizete HOmeniuK 01-H
elizete preslaK BOrtOlOzzO 04-f
erOnilda sKavrOnsKi 04-i
euGeniO szeliGa 01-H
eunice screpKa pOHlOde 04-c
ezeQuiel parteKa JuniOr 04-d
faBiana cHaicOsKi 01-B
faBiane cristina cOpacK 03-c
faBiani menOn 04-f
faBiOla miKetcHen pOntarOlO 01-B
Geci anderle BecHer 01-B
Gilmara miKetcHen 04-f
Glacir rOssetim demczuK 04-e
Glaucia sKOrOpada BinKOsKi 04-J
Helena BaHri 03-d
Helena dOmBeK 04-d
Helena Gardasz 01-B
Helena mesKOW 03-d
Helena pellecHe de mellO 03-d
HeriKa staBel de liz 04-f
Hilda KreczKiusKi dvulHatKa 03-f
HildeGard Binsfeld leHnen 04-G
iara maria de paula santOs 04-J
ines BrOzOsKi 04-f
ines saracHman ternOpilsKi 01-J
inez aparecida sieBre de Oliveira 01-B
inez KOupaK 04-i
iOlanda aparecida BOnete nOvOssad 03-c
iOne Belin 04-J
iracema Gardasz 04-d
isaBel smaHa vOGivOda 03-d
isaBel tOpOlsKi 03-H
ivanilda scHirlO petel 03-f
ivete sOcHOdOlaK 03-H
izaBel penteadO lOpes 03-G
Jacinta dOs santOs 01-K
Janaina da Graca B rOdriGues 04-f
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Jane aparecida O de sOuza 04-i
Jane cleusa cHristO 04-f
Janice aparecida pOpi 04-e
JeOvana andreia malKO 04-i
JesseY James micHalOusKi 03-B
JOana BellO micHalcHeszen 03-H
JOana mariza pauluK 04-f
JOana preslaK 04-f
JOana rOsa melniK casianO 04-d
JOanice cHOmen 03-f
JOaninHa petel 03-d
JOelma sluzOvsKi 03-f
JOselia maria cacianO 04-f
JOsineide aparecida KOrOlHuK 03-f
Julia petriu 04-f
Julia sYdOrKO 04-d
Juliana dziOBa 04-i
Juliana spisila 03-B
Juliana stadler zdeBsKi naWrOsKi 01-B
laudeci smuteK vOlaniuK 03-d
leci maria anderle 03-d
leidiani marcela cHarnei GarBacHevsKi 01-B
leiva aYres dO pradO 04-f
leucia pOczYneK micHalicHen 04-i
lidia denicievicz 03-i
lOurdes mara czuY licHi 04-d
luBina lessei 01-d
luBina nazarKevicz BOiKO 01-B
luceia aYres dO pradO 04-i
lucia alves faustO KOvaliv 01-d
lucia BuGdanOvicz 03-d
lucia dierKa strecHar 03-H
lucia dOrucH sOBrinHa ferreira 04-H
lucia HOrOdensKi ternOvsKi 04-i
lucia KuliK BileK 03-J
lucia martim 04-i
lucia repula 03-i
lucia serBai sOlOBOdziam 04-d
luciana mlYnarczuK 04-d
luciana semzezYn 04-f
luciane lucKs penteadO 03-f
lucilene antOniu 01-B
luiz alciOne mendes de almeida 01-K
luiz rOmualdO KlOsOvsKi 04-H
luiza JOsefa scHicOrsKi 04-i
madalena KriK Guil 04-i
madalena preczenHaK OKarensKi 03-K
madalena prOHneY 01-B
marcia maria lOpes 03-d
marcia reGina BeltraO 03-i
marcia scHuved 01-B
marcia terezinHa Batista cHOciai 04-f
marGarete luBacHevsKi pOczneK 04-i
marGarete OnesKO mOlOttO 03-B
maria alice BelO 01-B
maria andreia BeltraO 03-d
maria celia HeKaveY 03-H
maria celia HOnesKO 04-H
maria de lOurdes naHam cHOmen 01-J
maria dOrOti BaHri luBczYK 03-J
maria GOreti BurKO KOcKO 04-i

maria GOreti petel ripula 03-J
maria GOreti pOntarOlO 03-H
maria GOreti senaKievicz Guerini 04-G
maria Helena de O luBczYK 04-i
maria ines sYdOrKO 04-i
maria inez OpszarsKi 04-H
maria irene vOlanin 03-f
maria ivete pOczeneK 04-f
maria JOse arauJO de almeida 01-K
maria JOse ferreira macHadO 03-d
maria JOsemar antOniO cHaracHOusKi 01-B
maria KOHutH reitOr 03-i
maria KuleK 01-B
maria lurdes dOrOcH 03-d
maria madalena d semBaluK 04-i
maria madalena HOrOdensKi 04-f
maria madalena preslaK 04-i
maria marcia cassianO petriW 04-i
maria marlene dransKi 03-i
maria melniK 03-d
maria micHaliszen 04-H
maria pastucH 04-H
maria rOsalene KuasOsKi 04-f
maria saplaK 03-d
maria sYdOrKO 04-H
maria terezinHa saracHman 03-H
maria zenOvia sermatiuK 03-i
maricelma pereira maKucH 03-B
marici terezinHa antOniO 03-d
maricleia teOfila BaraBacH 04-f
marilda de fatima Batista lOpes 01-B
marilda macHadO da silva 03-B
marilene Greszeszen 01-B
marina lupepsa BOcHaczuK 04-f
marina maiczuK dOs santOs 04-f
marines GereGa 04-i
mariuze cHOciai 04-i
marlene BasniaK BurKO lOpes 01-d
marlene HOnesKO neivertH 04-H

marlene pastucH malKO 03-f

marlene scHirlO ternOvsKi 03-K

marlene sYdOrKO BlOcK 03-H

marli KOBernOvicz 04-f

marli recH mOleta 04-f

marucia reffatti 04-G

miGuelina HupalO 04-d

nadia KraiczY 01-G

nadia patKO marcineK 01-G

nadia saplaK petez 03-i

nadir mOnteirO ramOs 04-G

nair cOlecHa malavsKi 01-J

nair felema 03-i

natalia szescHtuK vinHarsKi 01-G

natalia tracz JaK 01-H

neide pOntarOllO 04-d

neivair mOnteirO de ramOs 04-i

neuza luzia marinHaK zdeBsKi 03-d

neuza reGina mazur KriK 04-f

neuza reGina mazur KriK 01-B

neuzi terezinHa azevedO lOpes 03-J

neuzi terezinHa menOn GalvaO 04-i

nicea teresinHa dO nascimentO 04-i

nilce terezinHa maia Oliveira 04-i

nilza lOpes de cesarO 01-G

nOeli Bini GOmes da silva 01-J

Odete deren 03-d

OlGa BOBalO 04-d

Otilia BerecHavinsKi 01-i

pedra petriv mazepa 03-d

pedrO KOzecHen 03-d

raQuel KrauczuK 03-d

raQuel maKOHin BOiKO 01-B

raQuel nOvaKOsKi 04-H

reGiane ap dOs santOs matucHenez 04-f

reGiani cardOsO 03-d

reGina KOlecHa 04-i

reGina KuleK 04-H

rOsane BelO dOs santOs 04-d

rOsanGela Galli 03-G

rOsanGela KriK 04-d

rOsanGela riBeirO lOpes 04-H

rOse maria Geisel 04-i

rOse maria KOupaK 04-H

rOseli HlatKi 04-f

rOseli smil 04-f

rOseli sOcHOdOlaK 04-i

rOselia de fatima dO nascimentO 01-B

rOseni aparecida WOidelO pOssOBam 04-e

rOzelmira aparecida dOs santOs 04-i

samira mOHamad K aBOu nOuH 04-i

sandra cristina miKetcHen 04-B

sandra luiza tKaczuK 03-d

sara Belin dal santOs 04-d

selma filla szKlar 04-d

silvana cOlecHa 04-d

silvana GarBatcHevsKi KOrzaWsKi 01-G

silvana maria stOcKi siOmBalO 04-d

silvia luBacHevsKi cHarnei 04-f

silvia reGina veres matucHenez 01-B

silvia zaHaidaK 04-d

sOfia dOBrOvOsKi maKOHin 04-i

sOfia laBiaK rOdriGues antOniO 04-i

sOlanGe tOrOsKi 04-f

sOnia maria cHOciai KOmar 01-i

sOnia rOseli mOsQuer lupepsa 04-H

sueli cOsta GuilOusKi 01-d

sueli terezinHa Bini pintO 04-i

susane aparecida de lima neves 03-c

suzana BOBalO Kuczer 04-f

tecla BOBalO francO 03-d

teOdOsia dacecHen 03-d

teOdOsia mlOt sedOrKO 01-K

teresa luBacHevsKi 04-H

teresinHa de lOurdes malesKi reBelatO 03-d

tereza antOniO muller 03-i

tereza BOBalO 04-H

terezinHa cHaracHOvsKi letvin 01-H

terezinHa Glaci s Brauna 03-J
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terezinHa mazur 04-i

terezinHa seniuK prima 04-G

terezinHa siBruX KlOs 03-d

tHelma aparecida KOvaliv 03-d

vera aparecida de sOuza 01-B

vera lucia Krupa 04-i

vera lucia scHafransK KrauczuK 04-f

veraci caetanO de sOuza WOidelO 04-d

veranice ferreira de sOuza 03-H

verOnica HrYsYK maY 03-G

verOnica latYKi rOssa 04-i

verOnica melecH 01-G

verOnica zuBresKi franczuK 03-i

vivien viridiane viGnatti 03-d

WilsOn Bini JuniOr 04-d

zelia KassianO scHirlO 04-G

zenOvia HOrOdensKi Bida 04-i

art. 2º - este decreto entra em vigor da data de sua 

publicação e produzirá efeitos a partir de 01 de janeiro 

de 2012.

art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de

  

prudentópolis, 30 de dezembro de 2011. 

Gilvan Pizzano Agibert

prefeito municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 001/2009

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE APROVADOS 

N.º 001/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, no uso de suas 

atribuições, e tendo em vista a homologação dos 

resultados do concurso público – edital nº 001/2009, pelo 

decreto nº 304/2009 de 10 de agosto de 2009, cOnvOca, 

os candidatos abaixo relacionados, aprovados no referido 

concurso, para comparecerem no dia 20/01/2012 a 

partir das 08:30 horas, no departamento de recursos 

Humanos da prefeitura municipal, sito a rua rui Barbosa, 

801 – centro – prudentópolis - pr, para tratar da 

documentação para nomeação.

CARGO: Agente de Máquinas e Veículos

Classificação	 INSCR	 NOME	DO	CANDIDATO

5º 0148 claudio chelski

6º 0881 João Otacílio de cesaro

avisa também que o não comparecimento nesta data 
implicará em exclusão da lista de aprovados, nos termos 
do edital de concurso 001/2009.

Prudentópolis, 13 de janeiro de 2012.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO –
EDITAL Nº 003/2010, DE 07 DE ABRIL DE 2010.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 001/2012 

O prefeito municipal de prudentópolis, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a homologação dos 
resultados do processo seletivo – edital nº 003/2010, pelo 
decreto nº 072/2010 de 29 de abril de 2010, cOnvOca, 
o candidato aprovado no referido concurso, abaixo 
relacionado, para comparecerem, no dia 20/01/2012 
a partir das 08:30 horas, no departamento de 
recursos Humanos da prefeitura municipal, sito a rua rui 
Barbosa, 801 – centro – prudentópolis-pr, para tratar da 
contratação.

GrupO: i
carGO: Gari masculino
Classificação Nº Inscrição Nome Candidato
  
9º 192 claudio figueiredo Gomes
10º 119 mauricio machado alves
11 029 valdeir santos de Oliveira
12 155 Wilson Kulek
13 068 Januario parhuts
GrupO: iii
carGO: auxiliar de Operação
Classificação Nº Inscrição Nome Candidato
  
19 048 martim dubinski

avisa também que o não comparecimento nesta data 
implicará em exclusão da lista de aprovados, nos termos 
do edital do processo seletivo.

Prudentópolis, 13 de janeiro de 2012.

GILVAN PIZZANO AGIBERT
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

EXTRATO DE CONTRATO PSS 003/2011

termO de cOntratO nº 018/2011
cOntratante: prefeitura municipal de prudentópolis
cOntratadO: miguel rzepka machado

OBJetO: prestação de serviços como vigia
valOr: r$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais) 
mensal.
viGÊncia: a partir de 15/12/2011 pelo período de 12 
(doze) meses.

termO de cOntratO nº 019/2011
cOntratante: prefeitura municipal de prudentópolis
cOntratadO: João claudinei macedo castanho
OBJetO: prestação de serviços como vigia
valOr: r$ 545,00 (Quinhentos e quarenta e cinco reais) 
mensal.
viGÊncia: a partir de 15/12/2011 pelo período de 12 
(doze) meses.

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO PARA 

FINS DE PUBLICAÇÃO

extrato dos acordos de cooperação, termo de 
compromisso de estágio e plano de estágio, em 
conformidade com os termos de acordo celebrados 
entre a prefeitura municipal de prudentópolis e o 
centro de integração empresa-Escola – CIEE, firmado 
em 24/01/2001.

 

 

 
EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO 

 
 
Extrato dos Acordos de Cooperação, Termo de Compromisso de Estágio e Plano de Estágio, 
em conformidade com os Termos de Acordo celebrados entre a Prefeitura Municipal de 
Prudentópolis e o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, firmado em 24/01/2001. 
 
 

NOME DO 
ESTAGIÁRIO 

AGENTE DE 
INTEGRAÇÃO 

 

VIGÊNCIA 

INÍCIO TÉRMINO 

Leonardo Bahri Ribeiro CIEE 12/12/2011 31/12/2012 
 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

rescisãO dO cOntratO  de traBalaHO pss 
003/2010 – contrato nº 25/2010
cOntratante: prefeitura municipal de prudentópolis
cOntratadO: claudio Kowalczyk Kempe
OBJetO: prestação de serviços como vigilante
data da rescisãO: 07/11/2011

rescisãO dO cOntratO  de traBalaHO pss 
001/2009 – contrato nº 11/2010
cOntratante: prefeitura municipal de prudentópolis
cOntratadO: raquel saplak
OBJetO: prestação de serviços como auxiliar de 
enfermagem - caps
data da rescisãO: 16/11/2011

rescisãO dO cOntratO  de traBalaHO pss 
003/2011 – contrato nº 03/2011
cOntratante: prefeitura municipal de prudentópolis
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cOntratadO: leia mari Kaminski pedroso

OBJetO: prestação de serviços como vigia

data da rescisãO: 01/12/2011

rescisãO dO cOntratO  de traBalaHO pss 
003/2011 – contrato nº 05/2011
cOntratante: prefeitura municipal de prudentópolis
cOntratadO: christian Jose mosquer
OBJetO: prestação de serviços como vigia
data da rescisãO: 06/12/2011

rescisãO dO cOntratO  de traBalaHO pss 
003/2011 – contrato nº 01/2011
cOntratante: prefeitura municipal de prudentópolis
cOntratadO: pedro antonio nogocek
OBJetO: prestação de serviços como vigia
data da rescisãO: 06/12/2011

rescisãO dO cOntratO  de traBalaHO nº 
020/2008
cOntratante: prefeitura municipal de prudentópolis
cOntratadO: cezarina daniele de Oliveira neves
OBJetO: prestação de serviços como agente 
comunitário de saúde
data da rescisãO: 12/12/2011

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 001/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do paraná, 

no uso de suas atribuições legais e em conformidade 

com o estatuto dos servidores públicos do município de 

prudentópolis (lei 1339 de 18/02/2003).

RESOLVE:

art. 1º - CONCEDER licença para tratar de interesses 

particulares à servidora Sandra Cristina Miketchen, 

ocupante do cargo de provimento efetivo de professor 

de educação física, pelo período de 12 (doze) meses, a 

partir de 01 de fevereiro de 2012, conforme requerimento 

protocolado em 14/12/2011, sob nº 3850/2011.

art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de

prudentópolis - pr., 11 de janeiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert

prefeito municipal
 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 003/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do paraná, 
no uso de suas atribuições legais, e

tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 
3110/2011;

RESOLVE:
Art. 1º - INTERROMPER a partir de 01 de fevereiro 
de 2012 a licença para trato de interesses particulares, 
concedida pela portaria nº 048/2011 de 16/02/2011, 
para a servidora Izonete Regina Moleta Iltchechen, 
ocupantes do cargo efetivo de professora.

Art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro 
de 2012.

Art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 12 de janeiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 004/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do paraná, 
no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o contido no processo protocolado sob nº 
3754/2011;

RESOLVE:
Art. 1º - INTERROMPER a partir de 01 de fevereiro 
de 2012 a licença para trato de interesses particulares, 
concedida pela portaria nº 287/2009 de 06/08/2009, 
para a servidora Rosana Aparecida Ribeiro de Sene, 
ocupantes do cargo efetivo de professora de inglês.

Art. 2º - esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de fevereiro 
de 2012.

Art. 3º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 12 de janeiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 005/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do paraná, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com o estatuto dos servidores públicos do município de 
prudentópolis (lei 1339 de 18/02/2003).

RESOLVE:
art. 1º - CONCEDER, licença especial à servidora 
Terezinha Glaci Suchodolak Brauna, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professora, a partir de 
02 de abril de 2012, pelo período de 108 (cento e oito) 
dias, retornando em 19 de julho de 2012, conforme 
requerimento protocolado em 01/11/2011, sob nº 
3370/2011.

art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 12 de janeiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 006/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do paraná, 
no uso de suas atribuições legais e em conformidade 
com o estatuto dos servidores públicos do município de 
prudentópolis (lei 1339 de 18/02/2003).

RESOLVE:
art. 1º - CONCEDER, licença especial à servidora 
Rosangela Galli, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professora, a partir de 01 de fevereiro de 2012, 
pelo período de 72 (setenta e dois) dias, retornando em 
13 de abril de 2012, conforme requerimento protocolado 
em 15/12/2011, sob nº 3869/2011.

art. 2º - revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 12 de janeiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal
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ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

PORTARIA Nº 007/2012

O prefeito municipal de prudentópolis, estado do paraná, 
no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

DESIGNAR, as servidoras Ana Dioba, Ana Maria 
Nunes Sochodolak e Nilce Terezinha Antunes Maia 
de Oliveira, ocupantes do cargo de provimento efetivo 
de professor, para nos termos do artigo 62 da lei 1920, 
comprem a comissão para proceder e acompanhar o 
processo de enquadramento dos professores do Quadro 
do magistério público municipal.

Gabinete do prefeito municipal de
prudentópolis - pr., 16 de janeiro de 2012.

Gilvan Pizzano Agibert
prefeito municipal

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

 

repuBlicadO pOr incOrreçãO

extrato do 2° termo aditivo referente à dispensa de 

licitação nº 016/2010

Contrato n° 106/2010

Partes: município de prudentópolis e marcio antonio 

custódio.

Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 

epígrafe até 31 de dezembro de 2012.

Valor: fica o valor do contrato nº 106/2010 reajustado 

pelo iGpm, passando de r$ 839,08 (oitocentos e trinta e 

nove reais e oito centavos), para r$ 889,01 (oitocentos 

e oitenta e nove reais e um centavo) mensais, a título de 

aluguel.

Data da assinatura: 14/12/2011

 

repuBlicadO pOr incOrreçãO

extrato do 3° termo aditivo referente à dispensa de 

licitação nº 021/2009

Contrato n° 055/2009

Partes: município de prudentópolis e antonio Hofmann.

Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 

epígrafe até 31 de dezembro de 2012.

Valor: fica o valor do contrato nº 055/2009 reajustado 

pelo iGpm, passando de r$ 1.418,89 (um mil quatrocentos 

e dezoito reais e oitenta e nove centavos), para r$ 

1.503,31 (um mil quinhentos e três reais e trinta e um 

centavos).

Data da assinatura: 02/12/2011

Extrato do 2° Termo Aditivo referente ao Pregão 

Presencial nº 009/2010

Contrato n° 019/2010

Partes: município de prudentópolis e prudenpeças 

comércio de auto peças ltda epp.

Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 

epígrafe até 31 de dezembro de 2012.

Data da assinatura: 27/12/2011

Extrato	 de	 resultado	 e	 adjudicação	 de	 licitação	 –	

Dispensa nº 001/2012

Objeto: locação do imóvel situado na rua Quintino 

Bocaiúva, 312, vila da luz, nesta cidade, com área de 

205m², para funcionamento do psf da vila da luz.

Vencedor: salvador lopes de andrade. 

Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, a título de 

aluguel.

Data: 05/01/2012

Extrato de Contrato – Dispensa nº 001/2012

Contrato n° 002/2012

Objeto: locação do imóvel situado na rua Quintino 

Bocaiúva, 312, vila da luz, nesta cidade, com área de 

205m², para funcionamento do psf da vila da luz.

Vencedor: salvador lopes de andrade. 

Valor: r$ 800,00 (oitocentos reais) mensais, a título de 

aluguel.

Vigência: até 31/12/2012, podendo ser prorrogado a 

critério das partes interessadas.

Data: 05/01/2012

Extrato do 1° Termo Aditivo referente ao Pregão 

Presencial nº 015/2011

Contrato n° 078/2011

Partes: município de prudentópolis e supermercado 

saviski ltda.

Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 

epígrafe até 31 de dezembro de 2012.

Data da assinatura: 13/12/2011

Extrato do 2° Termo Aditivo referente ao Pregão 

Presencial nº 025/2010

Contrato n° 060/2010

Partes: município de prudentópolis e volnei antonio 

friedrich.

Vigência: fica prorrogada a vigência do contrato em 

epígrafe até 31 de dezembro de 2012.

Data da assinatura: 13/12/2011

prefeitura municipal de prudentópOlis

ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2012

OBJetO: contratação de pessoa física ou jurídica para 

prestação de serviços de conserto e manutenção de 

equipamentos médicos, hospitalares, ambulatoriais e 

odontológicos pertencentes à secretaria municipal de 

saúde

preçO mÁXimO admitidO: r$ 30.000,00 (trinta mil 

reais).

data: 31 de janeiro de 2012, às 09h30m.

infOrmaçÕes: O edital poderá ser obtido no site 

www.prudentopolis.pr.gov.br, e demais informações 

junto ao depto de licitações da prefeitura municipal de 

prudentópolis, localizado na rua rui Barbosa, nº 801, 

centro, prudentópolis-pr, cep 84400-000, fone (42) 

3446-8007 de segunda à sexta-feira, no horário das 

08:00 horas às 12:00 horas e das 13:00 horas às 17:00 

horas.

efraim Kos

pregoeiro presencial

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

2º termO aditivO aO cOnvÊnciO n.º 06/2010, Que 

entre si fazem O municípiO de prudentópOlis, 

estadO dO paranÁ, e a assOciaçãO e cOmunidade 

dO tratamentO dO alcOOlismO e dependentes 

QuímicOs – acta. 

 pelo presente termo aditivo ao convênio n.º 

06/2010, que fazem entre si, de um lado o MUNICÍPIO 

DE PRUDENTÓPOLIS, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no cnpJ/mf sob nº 77.003.424/0001-34, 

com sede administrativa na rua cons. rui Barbosa, 801, 

nesta cidade, doravante denominado CONCEDENTE, 

neste ato representado pelo prefeito Gilvan pizzano 

agibert, portador do rG nº 1.305.962 ssp-pr e 

inscrito no cpf/mf sob nº 340.476.549-49, residente 

na av. são João, 3121, nesta cidade, e de outro lado, 

ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE DO TRATAMENTO 

DO ALCOOLISMO E DEPENDENTES QUÍMICOS 

– ACTA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito 
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no cnpJ/mf sob nº 07.623.956/0001-99, com sede 

na linha inspetor carvalho, nesta cidade, doravante 

denominado cOnvenente, neste atO representadO 

pOr seu presidente, o sr. Juliano Becher, portador do 

rG nº 6.860.277-7 ssp-pr inscrito no cpf/mf sob n.º 

029.984.699-73, residente nesta cidade, acordam e 

ajustam firmar o presente Termo Aditivo, nos termos e 

cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, 

obrigações e responsabilidades das partes.

 clÁusula primeira – prOrrOGaçãO dO 

prazO de viGÊncia:

 fica prorrogado o prazo de vigência até o dia 

31/12/2012 a partir de sua assinatura.

 clÁusula seGunda: - da ratificaçãO

 Ficam ratificadas as demais cláusulas do 

convênio original, não alteradas pelo presente termo 

aditivo.

 E por estarem justos e contratados, firmam 

o presente, em duas vias de igual teor e forma, 

rubricadas para todos os fins de direito, na presença 

de duas testemunhas, elegendo o foro e a comarca de 

prudentópolis, para dirimir quaisquer dúvidas que possam 

advir deste instrumento.

 prudentópolis, 21 de dezembro de 2011.

Gilvan Pizzano Agibert

Prefeito Municipal

Concedente                                                   

Elio Schafranski

Presidente da ACTA 

Convenente

Testemunhas

1) ______________    2)______________ 

RG: RG:

 

ESTADO DO PARANÁ

MuNicíPiO DE
PRuDENTÓPOLiS

HOMOLOGAÇÃO

eu Julio cesar makuch, secretário municipal de saúde de 

prudentópolis, no uso de minhas atribuições, Homologo os 

representantes no comitê municipal de prevenção da mortalidade 

materna e infantil.

- Representante da Vigilância Epidemiológica

titular - doris sayuri pereira suzuki suplente - irene charnik 

malko

- Representante do programa pré-natal

titular - eliza zarpelon martin suplente - valdiceia ferrari

- Representante do programa de vigilância alimentar e 

nutricional

titular – luziane vanessa demczuk Hladki suplente – Karina cortes 

caminha

- Representante dos funcionários dos Estabelecimentos de 

Saúde da área rural

titular - célia Kozak suplente - madalena faria

- Representante dos agentes comunitários de saúde

titular - erica de Brito pitilin suplente - adelia Jacobouski

- Representante da estratégia saúde da família

titular - Gessana antoni suplente – Heliana mariano pinto

- Representante dos médicos pediatra

titular - soraia valéria Bubniak suplente - ronaldo Guimarães pupo

- Representante dos médicos obstetra.

titular - mario takateru Kawada

- Representante	do	serviço	social

titular - angela maria machado  suplente - adriana das Graças vieira 

Garrido

- Representante	do	Centro	de	Atenção	Psicossocial

titular - vanderléia schineman suplente – marta maria da silva

	-	Representante	de	Organização	Não	Governamental

- Representante	da	Pastoral	da	Criança

titular – Jussara silva caldas

- Representante de Conselhos Municipais

- Representante do Conselho Tutelar

titular- tereza Kapuchinski suplente – Osdival Kordiak 

- Representante	do	Conselho	Municipal	dos	Direitos	da	Criança	

e do Adolescente

titular - Julio cesar Oliveira suplente - maria alice calixto Gomes

- Representante do Conselho Municipal de Saúde

titular - ana maria paiva Becher suplente - eliane cristina pereira

- Representante do Conselho Municipal da Assistência social

titular - maria Goreti ternopilski suplente - daiane aparecida dos 

santos

-	Representante	dos	prestadores	de	serviços	de	saúde

 - Representante do Hospital Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia

titular - nadia petriw antoniu suplente - ana elisa luiz

 - Representante	do	Hospital	Sagrado	Coração	de	Jesus

titular - natalia Onesko suplente – elvira Kovaliu

REFERENDADOS PELO COMITÊ E ELEITOS O PRESIDENTE E VICE-

PRESIDENTE:

 presidente: célia Kozak vice presidente: erica de Brito pitilin

 as reuniões mensais serão na última quinta do mês, 13 horas e 30 

minutos na sala dos conselhos a rua Ozório Guimarães esquina rua 

rui Barbosa.

prudentópolis, 16 de dezembro de 2011.

Julio cesar makuch

secretário municipal de saúde
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