FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 02 de fevereiro de 2021

Política

Renovada em 63%, Câmara inicia
trabalhos com foco no Plano Diretor
Guilherme Marconi
Reportagem Local

A Câmara Municipal de
Londrina inicia nesta terçafeira (2) a primeira sessão representativa da 18ª legislatura. Dentre os 19 vereadores,

Na primeira sessão do ano, nesta terça (2), vereadores
disputam participação em comissões da Casa
sete foram reeleitos, uma vereadora retornou para o terceiro mandato e 11 parlamentares assumem o cargo

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS

ERRATA FOLHA DE LONDRINA 27/01/2021
Onde se lê: SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO.
Leia-se: SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO. *
* errata referente às 2 publicações de Licença de Instalação.

COMPANHIA PARANAENSE DE GÁS

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A Companhia Paranaense de Gás – Compagas – torna público que recebeu do
Instituto Água e Terra – IAT – a renovação da Licença de Instalação nº 158073R1, referente ao ramal da Rede de Distribuição de Gás Natural nos municípios
de Londrina, Cambé, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Cambira, Jandaia do
Sul, Mandaguari, Marialva, Sarandi e Maringá, no estado do Paraná.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO
Registros de preços para futura e eventual aquisição para consumo frequente
no Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP: PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 004/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: adesivo de ﬁxação de sondas,
tubos e extensões, bolsa e placa para colostomia, bolsa de urostomia, sistema
de incontinência urinaria. Valor máximo total estimado: R$ 612.140,31.
Recebimento das propostas: Das 8h do dia 02/02/21 até às 9h do dia
22/02/21. Abertura das propostas e recebimento dos lances: 22/02/21, 9h.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 – HUOP/UNIOESTE. Objeto: materiais
para uso no serviço de endoscopia digestiva para consumo frequente no
Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado:
R$ 921.981,75. Recebimento das propostas: Das 8h do dia 02/02/21 até às
9h do dia 12/02/21. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
12/02/21, 9h. Os editais e demais informações encontram-se à disposição dos
interessados junto à Com. de Licitação do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397,
ou ainda nas home-pages www.unioeste.br/huop, www.comprasparana.pr.gov.
br ou www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de
07/01/04. Cascavel, 1º/02/2021.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 – HUOP/UNIOESTE. Republicação –
Informação sobre comodato e exclusão de item. Objeto: Registro de preços
para futura e eventual aquisição de saneantes diversos para consumo frequente
no Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP. Valor máximo total estimado:
R$ 1.536.937,40. Recebimento das propostas: Das 8:00h do dia 02/02/21 até às
09:00h do dia 18/02/2021. Abertura das propostas e recebimento dos lances:
18/02/2021, 09:00h. O edital e demais informações encontram-se à disposição
dos interessados junto à Com. de Licitação do HUOP, ou Fone: (45) 3321-5397, ou
ainda nas home-pages www.unioeste.br/huop, www.comprasparana.pr.gov.br ou
www.comprasnet.gov.br em conformidade com o Dec. Est. n.º 2452, de 07/01/04.
Cascavel, 01/02/2021.
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA
PREVIDÊNCIA - SEAP
DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA PARA CONTRATAÇÕES
PÚBLICAS - DECON
AVISO DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 731/2020 SRP
PROTOCOLO Nº 16.747.140-4
OBJETO: Registro de Preços, por um período de 12 meses, para futura e eventual
aquisição deSACOS PARA COLETA DE LIXO.
INTERESSADO: Diversos Órgãos e Entidades do Estado do Paraná.
AUTORIZADO Exmo. Sr. Marcel Henrique Micheletto - Secretário da Administração
e da Previdência, em 22 de janeiro de 2021.
ABERTURA:19 de fevereiro de 2020 às 09:30hrs.
MOTIVO:Alteração da Data de Abertura.
LOCAL da DISPUTA e EDITAL:www.licitacoes-e.com.br
Informações Complementares: www.comprasparana.pr.gov.br

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu
ao Instituto Água e Terra – IAT renovação da Licença de Operação – LO nº 4627 do
seguinte empreendimento: SISTEMA DE TRATAMENTO SANITÁRIO – SES ETE
CAXANGA. Endereço: Sítio São Domingos, s/n – Próximo ao Clube Capelinha.
Município: Nova Esperança/PR. Validade: 25/07/2021.

pela primeira vez. Diante do
contexto da pandemia, os vereadores participam da primeira sessão de 2021 ainda
no modelo virtual, que será
transmitida ao vivo pelas redes sociais da Casa (facebook e youtube) - o mesmo expediente adotado desde março de 2020.
Uma dos primeiras tarefas

será a escolha dos membros
das comissões permanentes
do Legislativo: 14 no total.
As mais disputada são, historicamente, as de Justiça e
Finanças. São nas comissões
que se estuda a conveniência
de uma proposta legislativa,
inclusive com debates que
contam com a participação
da sociedade. “Todas as reu-

Vereadores discutirão criação de
comissões para debater novo pedágio
no Estado e vacinação contra a Covid

niões das comissões são públicas, com transmissões online e a participação da sociedade. São nas comissões temáticas que são encaminhados os pareceres prévios que
podem melhorar um projeto
de lei. São encaminhadas sugestões por entidades e instituições e pela comunidade
para melhorar uma lei”, salientou o presidente da Câmara, Jairo Tamura (PL), que
terminou a legislatura como
líder do prefeito Marcelo Belinati (PP).
Além das comissões já
existentes, os atuais vereadores devem colocar em
votação já nesta terça-feira a intenção de abrir outras duas novas comissões especiais, que são transitórias
(180 dias) e de assuntos específicos. Tamura e Fernando
Madureira (PTB) requerem a
criação de uma comissão especial para acompanhar as
discussões sobre o novo modelo do pedágio nas rodovias paranaenses. Já o vereador
Ailton Nantes (PP) solicita a
criação de comissão especial para acompanhar o cumprimento das diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19 e defende que o município “crie um registro diário
das informações no Portal da
Transparência, como a quantidade de vacinas recebidas e
de pessoas que foram imunizadas”.
PAUTA
Nenhum projeto relevante
estará na pauta da primeira
sessão do ano, entretanto, o
presidente da Câmara elenca
que a tratativa do Plano Diretor será o foco neste primeiro semestre. O projeto de
lei, protocolado em dezembro de 2018, se arrastou na
Casa e não pôde ser votado
no final do ano passado por
conta de restrições impostas
pela Justiça e Ministério Público, que exigem debate presencial em audiência pública somente quando puderem
ser feitos ou quando a curva
de contágio estiver em queda. “Nós ficamos com isso
parado. Com a chegada das
vacinas, precisamos esperar
para poder pelo menos fazer
no formato híbrido em espaços onde as audiências poderão ser feitas. Estamos buscando algumas saídas” justificou Tamura.
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