
horas até dia 2610212021 às 
09:00h. O credenciamento terá 
validade de 12 (doze) meses, 
podendo durante seu período de 
vigência receber novos creden-
ciados que serão classificados 
nos prazos estimados no edital. 

O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CPL, em meio magnético, me-
diante entrega deum CD vazio, 
de segunda a sexta-feira, no ho-
rário de 14:00 ás 17:00 horas ou 
pelo endereço eletrônico http:// 
www.pmcm.pr.gov.br. É neces-
sário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado á Comis-
são Permanente de Licitação, 
via e-mail - licitacao@pmcm. 
pr.gov.br  - ou via fax - (42)3554-
1222, a retirada do mesmo, para 
que possam ser comunicadas 
possíveis alterações que se fize-
rem necessárias. A CPL não se 
responsabilizará pela falta de in-
formações relativas ao procedi-
mento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios 
expostos, a retirada do Edital. 
Quaisquer dúvidas contatar pe-
los telefones (42) 3554-1222 ra-
mal 243. 

'Cruz Machado, 04 de fevereiro 
de 2021. 

Prefeito Municipal 
Antônio Luis Szaykowski 

AVISO 

CREDENCIAMENTO 00212021 

A Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado - PR torna público que 
estará recebendo, documenta-
ção para o Credenciamento ob-
jetivando a contratação de pes-
soas físicas ou jurídicas, para 
atuar na área de saúde, suprin-
do assim as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde, 

na contratação de Serviços es-
pecializados de médico pediatra 
para prestação de serviços de 
consultas pediátricas ambulato-
riais junto ao Centro de Saúde, 
bem como nas dependências 
do Hospital Municipal Santa Te-
rezinha, Este credenciamento 
encontra-se fundamentado nas 
disposições contidas na Consti-
tuição Federal, Lei 8.666193, Lei 
Estadual 15.608 e as demais 
disposições legais e regulamen-
tares aplicáveis à espécie, me-
diante a celebração de contrato 
de credenciamento de presta-
ção de serviços, conforme as 
condições estabelecidas neste 
edital e em seus anexos. 

Regem o presente processo a 
Lei Federal n° 8.666193, obser- 
vadas as alterações posteriores. 

O recebimento dos protoco-
los ocorrerão a partir do dia 
0510212021 as 09:00 (nove) 
horas até dia 2610212021 às 
14:30h. O credenciamento terá 
validade de 12 (doze) meses, 
podendo durante seu período de 
vigência receber novos creden-
ciados que serão classificados 
nos prazos estimados no edital. 

O Edital completo poderá ser 
obtido pelos interessados na 
CPL, em meio magnético, me-
diante entrega deum CD vazio, 
de segunda a sexta-feira, no ho-
rário de 14:00 às 17:00 horas ou 
pelo endereço eletrônico http:// 
www.pmcm.prgov.br/. É neces-
sário que, ao fazer download do 
Edital, seja informado à Comis-
são Permanente de Licitação, 
via e-mail - licitacao@pmcm. 
pr.gov.br  - ou via fax - (42)3554-
1222, a retirada do mesmo, para 
que possam ser comunicadas 
possíveis alterações que se fize-
rem necessárias. A CPL não se 
responsabilizará pela falta de in- 

formações relativas ao procedi-
mento àqueles interessados que 
não confirmarem, pelos meios 
expostos, a retirada do Edital. 
Quaisquer dúvidas contatar pe-
los telefones (42) 3554-1222 ra-
mal 243. 

Cruz Machado, 04 de fevereiro 
de 2021. 

Prefeito Municipal 
Antônio Luis Szaykowski 

DECISÃO DE RECURSO 

PROCESSO 174/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO 

83/2020 

A Pregoeira e Equipe de Apoio, 
através do Departamento de 
Compras e Licitações resolve 
comunicar a decisão de Recur-
so administrativo interposto pela 
empresa CIRÚRGICA IBIPORÃ; 

1. Conclui-se pelo DEFERIMEN-
TO do recurso apresentado pela 
recorrente e, informa-se que 
após análise realizada, pauta-
da na doutrina e jurisprudência 
conclui-se pela INABILITAÇÃO 
das empresas: Muniz e Rocha, 
Dimalab Eletronics do Brasil, 
GDC da Silva Costa, J. Ribeiro 
Comércio, bem como a inabi-
litação da recorrente Cirúrgica 
Ibipiorã, sendo o pregão fracas-
sado 

Cruz Machado, 03 de fevereiro 
de 2021. 

Vera Maria Benzak Krawczyk 
Pregoeira 

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATI- 
VO 20/2021 



(EN CMtASA esundlclpu.L De CavuZ e/AcIcato 
estado do PanaS 

Av, previdente CebOlão Vargsa a/ me. Centro 

Fone/leu (042) 3554-2404 - CEP 04620-000 - Cruz Maclaedo/PR 

t-e,seitr amara 

t°aereaniaeeSI202I 
Usaetr DL etc fivvertire ela 2021. 
Sdrerrra: LI lceoidunrc iv Lcgxrou,,-.s do hsuaicipío ei Criar Marl,u,5u-
Evolui do t'srav/, Sr ALI-VIR Ofle) so com ,szoeov erilbeiclprui logui' 
c. ao, srumdiaaeeroauaoeaeaniroo do Taibssul de Cnetas do Eslvd,, ate 
teu raa,,1. 

RESOLVE: 

- Leeviçavr 0v vervielroes cluslc a'odce Lel1illãaivui 
51 irmc,pul o/a vIvais n'irão ar rcupasrâveiv Isolo vceasopeahoeeae.-rneo z elaaasosnlsrção dias 
iu&daloí, do visou-rira de iralivxssreções comricapaív- SIM-AM, ara evaucicio de 2024, 
conForme quadro atasiso: 

- 	 --°- Esa'/ Ponoan'or coara em vigor ouse dote, r-srOenrtao ve 

00 o  Ü 

Jornal O Comércio » 
Sexta-feira, 05, Sábado 06, e Domingo 07 de Fevereiro de 20211 Ed. 65191 Porto UniãoISC 1 União da Vitória/PR (co). 352.5-fluE 

ESTADO DO PARANÁ PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

CNPJ 78.335.68110001-09 

Avenida Vitória n°251 CEP 84620-000 
Cruz Machado Pr 

AVISO 

CREOENCIAMENTO 00212021 
Prefeitura Municipal de Cruz Mediado - PR 

vms público que estará recebendo, d ocarrr ama - 

para o Orodeeclemeelo acatemos a conta-
vão de pessoas Salsas ou juridiaas, para atuar 
e área de saúde, suprindo assim as receaaida-

es da Secretaria Murricipal de Saúde, na coa-
ataçao de Serviços espadalizados de médico 
odiava pau pneatapàa de serviços de conse 1-

is pediãfricas ambalatariais janto ao Ceafro de 

ande, bem como nas dependõedan da Hospital 
lunicipal Santa teredaba, Este credecciamanlo 

nconta-ae fundamentado nas disposições ron-
das na Ccaatteipão Federal, Lei 8.666/03, Lei 

ctadaal 15.606 e as damas diepaeiçéee legais 
regulameneares aplirdveis ã expede, mediante 

celebração de maLato de medemciamerto de 
estaçeo de serviços, oartorrae ascondiçõea 

alabelecid te editei e em coce encare. 
egam o ná pmce550 a Lei Federal m° 

.666/93, observadae as aileraçõee poderiares. 
recebimento das pralacelas ocnrreraa a par-

• do dia 05/0212021 ao 09:00 (sove) horas ate 
is 20/0212021 ão 14 301h. O credeacianaento 
'rã validade de 12 (doze) meses, padeado 

lirasle nec período de vigência neceben nacos 

vdenciadoe que cento clasaitaedrs toe pnazov 
olmedos na edilel. O Edital completo podem 
ar obtida pelos irtemasades na CPL, em meio 

ognélico, mediante esfrega dexm CD vazia, 

a segunda e oeste-lema, no horário de 14:00 ãe 
7:05 horas ao pela endereço eletõnico tintura
eee.pmcre.pr.goa.bi'/. É neceesãrio que, es lazer 
ananlaad da Edial, sela  iafsmrada à Comissão 
erirreneote de Uciteçeo, W. e-mail - lieiOases 
eam.p':gsr.br-os via lar - (42(3554-1222, a 
'erede da mesma, pare que poeseav ser cc-

nadados pasaíveia sftensções que se ttzemm 
auossáliaL A CRI- são se respoaaaãilizará pela 

,ira de inlansaçlee retsãvne ao procedimento 
çueiea interessados que neo caalnssvress, Pc-

meios expostos, a retrada do Edital. Casio-
ser dúvidas contatar pelas telefones 42) 3554-

222 remeI 243. 
ruo Machado, C4 da lesenelnu de 2021. 

Prefeito Municipal 

audin 	mídia 
ead i1. 	,. ir a lisa laca)  

PREFEITURA MUNICIPAL 

DE CRUZ MACHADO 

Ao. Vitória, 251 - Caiu Machado-Pr 
CEP: 84620-005 

PJ 76,339,eet/0501-cO -Cruz Machado - PR 

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 20/2021 
PROCESSO Oh DISPENSA N°0412021 

'NTRATANTE: Musisipia de Cruz Maahads, 

iNTRATADO: Helpmed Saúde LTDA 
JETO: Consttsi objeto desta dispensa de 

ação a ambulação de empresa em carà-
emergercial para prestação de senviças de 

alão médico 12 heras ssrfsrme amsograma 

Secretaria de Saúde, para atendimento co 

opitel Sesta Tenezinhe deele mexicipelidede, 
lorcas iasttsalva em anvuo as processo. 

diequeo- 
dois mil altacenlas e oitenta neais). 

20 DE CONTRATO: 2 mesee 

CONTRATANTE 

Musicipio de CIsc Machado 

PREGÃO ELETRÔNICO n°07/2121 

PROCESSO lo  112121 
AVISO 01 LICITAÇÃO 

JETO: Constttui objeto desta listegso o Pc-
bs da Prado para aquisição de Materiais de 

nohuçts em geral, hidrúalicae, uêfricoa, alvc-

tapara maseleaças doe prédios públicos, aba-
do Siadesia Naciamalde Pesquisa de Cestos  

ieus da Casabeção Civil, TABELA SI14API, em 

mo 1 deste edital, RECEBIMENTO DAS PRD- 

STAS: dee 16:00 do dia 05102/2021 às 09:00 

ERTURA E JULGAMENTO DAS PRCPOS-
5: das09:01 àe99:20 hansa do dia 22/02/2021. 

310 CA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:. 
09:30 horas do dia 2210212021 LOCAL DA RÉ- 

forma Elefrõsisa Boba de 

aftatév do sito eleb/siro 

PERENCIA DE TEMPO: hartijo de Bnaalss IDEI 
FORMA DE JULGAMENTO: MAIOR DESDONTC 

SOBRE TABELA O edital coarpteto estará ã dia-
poaiçãs doa interessados no alIe vevaublloepras 

com, te Preleibtra Meelcipal, sela da Ucãsçdss. 
Ao. Vitalta, 251, Cento, Crua MacttadolPR, 5551. 

Os elefrtnizo: eraecpmctnn.pr.gsu.br  IrA tsdaçãss. 
Cnisx Machado, 04 de lerereiro de 2021 

Antônio Leia Szsykowski Prefeito Municipal 

DECISÃO DE RECURSO 
PROCESSO 174/2020 

PREGÃO ELETRÔNICO 8212121 

A Pnegoeina e Eqaipe de Apoio, através do De-
partamento de Compras e Ucdaçúasnesolve 

ccnrutiaar a decisão de Reourss admieisbatieo 
inteepenta pele empreae CIRURDICA ISIPDRA; 

1. Conclui-ca pela DEFERIMENTO do recurso 
apmoestado pela renarrerta e, aforres-se que 

após onálae neaizada, pautada na dauhina a jo-

lispoudéadia cosolui-ae pela INABILITAÇÃO das 
empresas: Mairilce Rocha, Dlmalab Elefraslcs do 
Enodi, CCC da SDea Coata, J. Ribeiro Comúrcia, 
bem como e inabilitação de recarrenle Cirdngira 
lbçãorã, sendo o pregão fracassada 
Cruz Machado. ES de Ieverel'o da 2021. 

Vera Meda Senzeh t(rawczgh 

PREGÃO ELETRÔNICO ri -  0812021 
PROCESSO 5 1212021 

AVISO DE LICITAÇÃO 

OBJETO: CsnsElui abjeta desta licitaçãs o Re-
glufro de F'reça para equlúçao de óleos lubrifi-
cantes automatieea, grela e estopa, assinadas 

para maneseução cercelixa e pnnvenáea frota da 
velcaloa desta manicipalidade, em seta lese 
coricrme eepeoiticaçõee coastarteu do Meco 1 
deste edtal. 

CARACTERISTICA: Csm cola de aló 25% para 
Mecempresas lIdEI e Empresas de Pequeno 
Pede )EPP(, aonls,arre AR 421 da Lei Comple-

manter 147/2014, 
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
11:05 do dia 051s2/2c21 às 09:00 taras do dia 

2310212521. 

ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: dac019:01 àaog:2ghocaedodie 23/02/2021. 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 
ba 09:20 hanasda dia 23/0212021 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÜELI-
CA DO PREGÃO: Plataforma blefrõriza Bolse de 

Ucituçlee e Leilles, abavão da si/a elefránica 
iaaroe.hllcsmpras.cam Aceasu Ideselcado ao 

lirA - Iicilaçãesi. 
REFERENCIA DE TEMPO: hor/zio de Erscilia 
(Dl). 
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO 
UNITÁRIO 

O edital completa nstará a diapaaiçãa das intn-
reaosdse na ante avereibllocmprae.csm, na Pra-

citara Municipal, sala de L/uitsçoee, Au. VitOrie, 
251, Ceofro, Cnaz Mashada/PR, no sida eletõni-

co: nnue.pmzar.pcgov.br  liek licitaçãex 
Cruz Machado, 04 da teveneba de 2021 

Artéria Leia Ssaykaraveici 

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Estuda do Paraná 
Av, Pnesidente Gelúlia Vagas & 5°. Cesto 

Fone/Fac (042) 3554-1404 -CEP 84620-000 - 

Cruz Machsdo/PR 

E-meu: cosartcar©givba.sem 

PORTARIA NT 0412521. 

DATA: 01 de tecerei -o de 21 
SÚMULA: Caos/tal e deeigna os membros da 
Comissão da Aueleçis de ineemibudade de 
bens móveis da Legislao'so Municipal para o 

ecerciais de 2021 e dó outras providências. 
ALVIR OUO, Pmuideate da Legialaleo do Me-

aisipia de Cruz Machado -Estaca do Paenú, na 
uso de suas ahiãaiçlen legais e regimentais, 

Art9a 1°- Pica coesthrida a Comiseão de aea-
liaças de ivaeevihilidade de bens móveis para 

eeendicio lraeceiro de 2521, a qual mrá a roa 
consumei em efetuar os frshaiess de celelsga-

çls, regidas e declaração de iaaenvibiidade dos 

bens móveis que comple o acervo pafrimonial 
desta Legislshor 1/dual/paI os quais ao arcar-

fram sem uso. 
Miga 2 - A Comissão ora cansttuida será com-
posta pelos seguintes membavo: 
Presidente: GIDVANI RODRIUES MAZUR 
Membros: ELISANGELA MARLI ZAKS2ESKI 

vastrie suvean,eu 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°OsI/202I 

AUDIÊNCIA PÚBLICAPAP.A 

DEMONSTRAÇÃO EAVALIAÇÃO DO 

CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS 
DD MUNICíPIO DE CRUZ MACHADO-PR 
PERENTEAO 3' QUADRIMESTRE DE 2020. 

i atendimento asA/Suo 9. Psràcraío 4'. de Lei 

Machado toma público a casuor 

Esesa/as Municipal demoesfre o 

ENCIA PUBLICA, que será nealizadaapantn das 

17:05 heras do dia 22 de fevereiro de 2021, no 

Pleeãria da Cãmars Municipal, eafretaulo, recto 

momento, alinhado a lados as esforços que o 

Maxicipio sem adatanda para ev'dan a dissemi-

nação do caronaoiras, o íorasata de Audiência foi 

te COM TRANSMISSÃO AO VIVO. 

as torras, a ccnuimao de Orçamenta, E 

ças e Flsceisaçãu, Ias sasor que, devido 

ação de emergência em saúde no Falado 

aeà, bea coes, mediante as oriantaçdee 

eaa Ciuil dessa Municipalidade e cm cumpr 

do as medidas nvsttaea de etfrestamanl 

diseemiiruçãc do rasco ocromarima cc 

-15), espedalmente as que se relerem a 

tmeoto ssdlal de população crszsrlecheder 

resta impossibilitada a realização da Audiãr 

Pública com presença da público com viste 

/1v agtsmunaçàc de peuaoas. 
eatasdu, prezuedo pala freasparérulu de aeL 

I e com o intuito de paamraer a discumo 
aulisipação da sadedadu junto as contas 
cuhlo Mueizipal no que diepte ao 3' qaaúl 
lar de 2020. as interassados ardera. navio 

de aomarioaçãs WtsatsApp: 

Rim, salientares que as sugeslães, somnrfã-

e dúvidas deueruo ser encaminhados ate a 

da 22102/2021, dia em que serà realizada 

asuiar, leiam convocados e carridados 

as qee deoejarem paritcipar oi'laalmeste 

ALUIR DUO 
PRESIDENTE DA CAlHARA MUNICIPAL DE 

CRUZ MACHADO - Paraná 

LUIS ANTONIO PRESZNNUK 
Vereador - Previdente da Corrimão de 

ctçarruunla, Finanças e Fiucshosçao da Càmara 

MunI/pai de Cruz Machado - Paraná 

EZEQUIEL ORTIZ DOS SANTOS 
Vereador - Raiatan da Camissão de Orçamenta, 

Fismrçae e Fiocaivação da Cámara Murisipsi 

de Cruz Machado - Paraná 

ROBERTO ZAY VILPERT 
Vereador - Mamhno da Camisoao de Orça- 

mente, Finanças a Fiscalsaçao da Carreta 
Municipal de Cruz Machada - Parauã 

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 
Estado do Paraná 

As. Presidvele Oehúiio Verteu c1 n'. Cento 
ForelFas (042) 35544404 - CEP 81120-000 - 

Cruz Maahada/PR 

E-mail: eannan&,cm@gloho.usm  

PORTARIA t. °  5612021. 
DATA: 01 da amar eiroda2O2l. 
SÚMULA: Designa os memhrsa da Comieaeo 

de Aceliaçao e Reasaaaçeo de Bens Móveis e 

Imóveis da Legislatas Municipal para oeuersíoia 

tounceiro ole 2121 e dá essas providências. 

ALVIR DUO, Preúdeutc de Leeieieh'ao da Mó' 

nialpio de Cruz Machado -Estado da Parará, no 

ueo de suas ahibuiçúee legais e nagiosenlais, 

recopie: 

Atigo l- Namear a Comissão da aroliaflo e 

neaeaisçuo de hera mo'seio e imóeeie do Legis-

latam do Maniciplo de Cruz Machads-Estadc do 

Paranã, durante o exerciam leoncairo de 2021, 

sanforrne segue: 

Presidente : CICVANI RODRIGUES MAZUR 

Merràrun: LUIS CARLOS MATZENEACHER 

JCSÊ LUCAS MOREIRA 
Ar/te 2a  35 mamaras designados lenas e lan- 
ças cc efetuar a avaliação e neavatioçãs dos 
beca móveis a imócois que comple o acervo 

Anuncie suas 
Atas e Editais 
aqui noisC 

CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO 

Estada do Psraaã 

Au, Presidente Getúlio Vargas s10, Cenho 
Esse/tear (042) 3554-1404 - CIte 04820-000 - 

Cruz Maohada/PR 
wrsa.oamenasmzunachado.pr. sair. ãr 

DECRETO N°2/2021 

Súeaio: Dispõe cubra a Compoeiçãs deu Co 
minales Permarsales para o ano Lagisiatra ah 

O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 
MACHADO, em caatomuidade como 1 

ou aaagoo 50 à 66 do reuperuvo instrumento, 
saber que o Plenário reunido em data d' 

de Fesanefro de 2021, eleluoa a escolha do 

lu pare o Euercicic Firunceiro de 2021 e, 

LIereadorALVIR CTTC, Presidente da Legisl 
ra 2021, na tossa do salgo 43, irciro II, da 

Orgãsics da Muolcipio, 

- 

- 

Maga 1' -  Coalarme delermias ou Aditos 60, 
51, Inclua 1 a 52. do Regimento lalamo dada 
Casa do Leis, Oca compute a COMISSAD DE 
LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO, peLe 
Vereadores : LUIS CARLOS MATZENBACHER, 

OSNI JANDIR MULHMANN E SANDRA ROSA-  

NE NOWAK, sob a Presidi do primeiro com 

stibaiçnes dispostas no Regimento intento iuvlo 

aos arlgos n'SI, irdss 1, amigo 57, iscisos 1 ar Id 
e salgo Se e seus pardgralos. 

Migo 2/ Conlsrme determina os auúges 50. SI, 
incluo II e 52, do Regimento intenso desta Cara 
de Leis, loa csmpasto a COMISSÃO DE ORÇA-

MENTO FINANÇAS E FISCAUZAÇÃD. pulos 

Vereadoras: LUIS ANTONIO PRESZNHUK. 
EZEQUIEL ORTIZ DOS SANTOS E ROBERTO 

ZA'r° VILPERT sob a Presidência da primem core 
aEbulçlas dispostas ao Reg ira enta Intemojunira 
asa artigos n°66. ieaieo II e ame as e/ela'. ad-
go 57, isciuos 1 ao V e aréga 59. 
Arhga 3s  Cantorrnre determina as arhgou 60, SI 
ireS III e 52, da Regimento Interno desta Cosa 
de Leis, Ico rompante e COMISSÃO DE SER-

VIÇOS PUELICCS E OBRAS, petoe Veraodrnee 
JOSÉ LUCAS MOREIRA, EZEOUIEL ORTIZ 

DOS SANTOS E EZECUIEL JUNGLES DE 

CAMARÇO sob a Presidõacia do primeiro com 
etobaiçnen dispo ateu no Regimento Interno ante 
aos arhgss n° 50, ircioo IR e artgu 57, iaciara 
1 ao V 
Ntgs 4'- Conlarmn dotomvisia os aalãgoe 50. SI 

moer 1V t 52. da Reg mente interna desta Casa 
do Leis, dor composta e COMISSÃO DE EDU-
CAÇÃO, CULTURA, SAÚDE, ASSISTÉNCIA 
SOCIAL E MEIO AMBIENTE pelas Vencedores 
SANDR.AROSANE NOWAI(, MARINOARNDT E 

JOSÉ LUCAS MOREIRA, sob a Prusidõncia do 
primeiro com ahibeiçleediuporlsu na Regimento 

Interno ivate aos arlitsa 5' IS, inciso IV e arhçs 
57. incises 1 ao IV. 

Arãgn 5' - Conforme determina aa adgos 50, 
51 im&ao V e 52, ti. Rugimeato Inlerra doam
Casa do Leis, lisa comprai' a COMISSÃO DE 
URBANISMO E PDLITICAACRiCDLA palias Ide-

madores RDEERTO ZAY VILPERT, EZEOUIEL 
JUNGLES Ou CAMARGO E ZENO çAziUç sob 

a Preeidúaóa da primeiro com auibaiçaon cio-
postas oa Regimento Istemo justa aos arhgos r° 
56, inciso V a arhgo 57, momos 1 ao V 
Anbgs 0° - Connorose determina oa arligos 50. SI 
iradas Vi a 52, dc Regimanla lelama deste Osso 
de Leio, loa composta a COMISSÃO DE DIREI-
TOS DO CIDADÃO pelas Vomadanun ZENC 

IAZ1UK, SANDRA RCSANE NOWAIç E OSNI 

JANDIR MULNMANN sob e Preddência da pra- - 
mel-o com auibuiçlas dispsotas no Regimento 

laserno janto aos artgou a' 56, mcmv Vi e nrigv 
57, iroissa 1 ao V. 
Artigo 7° - As Comiea/va Permanerteareurir-se-
ão pars fratar de assuntos dessas cempeléa-

aias. nas seaa irdau-Ieiaas na horário das 15:00 

e aumente ruas dereadêrcias da arde da Poder 


