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CONVOCAÇÃO 
 

PROGRAMA PEDALAR - EDIÇÃO 2019/2020 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL N.º 14.065/2018 E 

DO DECRETO MUNICIPAL Nº 14.853/2019, 

TORNA PÚBLICO 

1. A CONVOCAÇÃO para o Curso Preparatório ao Programa Pedalar, onde além de 

serem apresentadas as orientações a respeito do Programa, também haverá o 

treinamento sobre os cuidados básicos necessários para a conservação e manutenção 

das bicicletas, seu armazenamento, segurança dos equipamentos e segurança do ciclista 

no trânsito. 

1.1. A participação no Curso é obrigatória apenas para os integrantes do Programa 

que receberão do Município a bicicleta em comodato. O servidor que não puder 

comparecer no Curso Preparatório deverá apresentar justificativa ao Setor de Capacitação 

através do e-mail valorizacao@cascavel.pr.gov.br, sob pena de exclusão do Programa. 

1.2. O Curso acontecerá no dia 27 de setembro de 2019, às 8h30min, no auditório 

do Paço Municipal. 

1.3. Nesse dia serão colhidas as assinaturas de todos os servidores integrantes do 

Programa Pedalar no Termo de Compromisso e no Termo de Responsabilidade de 

Equipamentos em Comodato (Anexo II e III do Edital nº 01/2019, respectivamente). 

2. A entrega do Kit Pedalar aos servidores inscritos no Programa na Modalidade 

“Programa Pedalar com o Kit Pedalar (bicicleta em comodato)” acontecerá no dia 29 de 

setembro de 2019 (domingo), com a seguinte programação: 

Data: 29 de setembro de 2019. 

Local: Em frente à Prefeitura Municipal 

Horário: 8h30min – início da concentração 

9h – início do ato de entrega dos Kits Pedalar 
9h45min – largada do 1º Pedal do Servidor 

Trajeto do Pedal: largada em frente à Prefeitura, seguindo pela Avenida Brasil até a Rua 
Duque de Caxias, com término na Feira do Teatro. 

2.1. O servidor que estiver impedido de participar do ato de entrega do Kit Pedalar deverá 

comunicar sua ausência ao Setor de Capacitação através do e-mail 

valorizacao@cascavel.pr.gov.br impreterivelmente até às 17h30min do dia 27/09/2019.  
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2.1.1. Para o servidor que não comparecer na solenidade de entrega do Kit Pedalar no dia 

29/09/2019, será definida uma nova data, entre o servidor e a coordenação do Programa, 

para a retirada de seu Kit. 

2.2. Após a solenidade de entrega do Kit Pedalar será realizado o 1º Pedal do Servidor, 

marcando o início do período de acompanhamento do desempenho de todos os 

participantes do Programa. 

2.3. O 1º Pedal do Servidor será aberto para participação de todos os servidores e suas 

famílias, além de grupos de ciclismo convidados e parceiros do Programa. 

3. Publique-se. 

Cascavel, 23 de setembro de 2019. 
 
 
 

EDSON ZOREK 
Secretário de Planejamento e Gestão 

 
 

 

VANILSE DA SILVA POHL 
Diretora do Depto de Gestão de Pessoas 

  
 


