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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS
DECRETO Nº 6568/2018
Aprova Regimento Interno do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação De Violência – CRAM, do Município de Guarapuava.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º. Aprovar o Regimento Interno do Centro de Referência
de Atendimento à Mulher em Situação De Violência – CRAM de
Guarapuava, vinculada a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, que passa a integrar este Decreto como
Anexo Único.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando disposições contrárias.
Guarapuava, 26 de fevereiro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
ANEXO I
REGIMENTO INTERNO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE
ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DE GUARAPUAVA
TÍTULO I
DA CRIAÇÃO E DAS FINALIDADES DO CENTRODE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER
Capítulo I
DA CRIAÇÃO
Art. 1º O Centro de Referência de Atendimento á Mulher em Situação de Violência, regulamentado em 08 de Março de 2018,
é um serviço governamental subordinado politicamente à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher.
Parágrafo Único. Os Centros de Referência são espaços de
acolhimento/atendimento psicológico, social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência, que
proporcione o atendimento e o acolhimento necessário à superação da situação de violência ocorrida, às mulheres que possuem idade acima de dezoito anos, contribuindo para o seu
fortalecimento e o resgate da sua cidadania.
Capítulo II
DAS FINALIDADES
Art. 2º O Centro de Referência de Atendimento à Mulher em
Situação de Violência tem por finalidades:
I.Aconselhamento em momentos de crise.

II.Atendimento Psicossocial, com objetivo de promover o resgate da autoestima da mulher em situação de violência e sua
autonomia, auxiliar a mulher a implantar mecanismos de proteção e/ou superar o impacto da violência sofrida.
III.Aconselhamento e Acompanhamento Jurídico, o Centro de
Referência oferece aconselhamento jurídico e acompanhamento nos atos administrativos de natureza policial e orientação nos procedimentos judiciais, informando e preparando
a mulher em situação de violência para participação nessas
atividades.
IV.Atividades de Prevenção, informações sobre os procedimentos utilizados no Centro de Referência e os serviços que
integram a Rede de Atendimento à Mulher em situação de Violência.
V.Elaboração de fluxos de atendimento pelas redes locais de
atendimento á mulher em situação de violência.
VI.Qualificação de Profissionais, a formação e qualificação
contínua devem ser asseguradas aos profissionais do Centro
de Referência. Os profissionais do Centro de Referência possuem habilidades a promover atividades de qualificação para
os demais profissionais dos serviços da rede de Atendimento.
VII.Articulação da Rede de Atendimento Local, deve articular
os equipamentos e os serviços da rede para que as necessidades da mulher em situação de violência sejam prioritárias e os
atendimentos qualificados e humanizados.
VIII.Levantamento de dados locais sobre a Situação da Violência contra a Mulher, resguardando-se o sigilo e a privacidade.
TÍTULO II
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO
Capítulo I
DA ADMINISTRAÇÃO DO CRAM
Art. 3º O quadro de pessoal é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher no que se
refere a: coordenação, equipe técnica e de apoio. O número
de profissionais deverá ser estabelecido de acordo com a população demográfica do município e região e com os dados
quantitativos relativos à violência contra a mulher.
Parágrafo único. A Equipe de Segurança é de responsabilidade
da Administração Municipal.
Art. 4º A Coordenação Política, a seleção da equipe, a definição de metas e objetivos, treinamento e avaliação da equipe
serão realizados conjuntamente com a Secretaria Municipal de
Políticas Públicas para a Mulher.
Art. 5º Com o objetivo de cumprir e executar suas finalidades,
o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, funciona com
o seguinte quadro de pessoal.
I.Coordenação;
II.Equipe Técnica (Assistente Social, Psicóloga e Advogada);
III.Equipe de Apoio (Recepção, Segurança, Motorista e
Educador(a);
IV.Equipe Casa Abrigo.
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Capítulo II
DO ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS MULHERES
Art. 6º O Centro de Referência e Atendimento à mulher é um
equipamento da política de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher que: funcionam como porta de entrada
especializada para atender a mulher em situação de risco na
rede de atendimento. Este serviço elabora diagnósticos preliminares da situação concreta de violência, encaminham à
Rede de Serviços, acompanham o atendimento e oferecem
orientações gerais, bem como atendimento psicológico, social
e jurídico à mulher vítima de violência sexual, física, psicológica, moral e patrimonial, esporádica ou de repetição, ocorrida
no contexto de relações de afeto e confiança, de nenhuma relação (cometida por desconhecidos) e/ou de trabalho.
Capítulo III
DA DINÂMICA DE ATENDIMENTO ÀS MULHERES
Art.7º Em consonância com a Convenção de Belém do Pará,
da Organização dos Estados Americanos – OEA, da qual o
Brasil é signatário, as mulheres são as beneficiarias diretas
dos Centros de Referência, as quais devem ser consideradas
como sujeito de direitos, e não meramente como vítimas e vulneráveis, independentemente de sua cor, raça, etnia, situação
socioeconômica, cultural e de orientação sexual.
Art.8º Os serviços de atendimento psicossocial e jurídico oferecidos pelos Centros de Referência devem ser gratuitos, devendo o Estado assegurar os recursos financeiros necessários
para sua operacionalização, tais recursos serão administrados
e subordinados à Secretaria Municipal de Políticas Públicas
para Mulheres, sob responsabilidade da secretária da pasta.
Art.9º A metodologia de funcionamento e de atendimento do
Centro de Referência será atender mulheres em situação de
violência seja por demanda espontânea ou por encaminhamento de algum serviço ou instituição, oferecerá orientações
gerais sobre os direitos da mulher e sobre a Rede de Atendimento a sua disposição, bem como serviços psicológicos, social e jurídico, que poderão ser individuais ou em grupo.
Art.10. O atendimento será efetuado em quatro fases distintas:
I.Acolhimento e Informações Gerais: A mulher em situação de
violência que espontaneamente buscar ou for encaminhada ao
Centro de Referência será inicialmente atendida pela equipe
da recepção que oferecerá a ela informações gerais sobre o
Centro de Referência e sobre a Rede de Atendimento, esclarecerá suas dúvidas e verificará o seu interesse em ter uma
entrevista individual com a Assistente Social. A mulher em situação de violência deverá ser informada dos propósitos da
entrevista e assegurada de que não terá que se vincular ao
atendimento após a entrevista, se assim não desejar. A mulher
em situação de violência também deverá ser informada de que,
caso não tenha com quem deixar seus filhos para poder vir ao
Centro de Referência, poderá trazê-los, pois uma educadora
ou educador desenvolverão atividades lúdicas com eles durante o período do atendimento e, ainda, deverão ser assegurados
sigilo e privacidade do atendimento.
II.Orientação à Mulher em situação de violência – Diagnóstico
Inicial e Encaminhamento: A mulher em situação de violência
que manifeste o desejo de ser atendida pelo Centro de Referência será encaminhada ao atendimento inicial que será realizado por uma assistente social. Os objetivos desse atendimento são:
•Desenvolver uma relação de confiança e credibilidade da mulher em situação de violência com o serviço, ouvir o seu relato
de forma qualificada, respeitosa e não julgadora;
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•Informar à mulher em situação de violência sobre seus direitos
quanto ao atendimento no Centro de Referência;
•Elaborar um diagnóstico preliminar do risco para a vida e saúde da mulher atendida e de suas necessidades específicas;
•Esclarecer qualquer dúvida remanescente;
•Encaminhar a mulher atendida para a Recepção do Centro de
Referência para que marque em agenda o atendimento individual/grupo e/ou para que seja informada com mais detalhes
sobre as formas de acesso aos serviços da Rede de Atendimento para os quais possa ter sido orientada a procurar.
III.Diagnóstico Aprofundado e Atendimento: O objetivo desta
3ª fase é aprofundar o diagnóstico preliminar elaborado pela
equipe de atendimento inicial, a fim de identificar as demandas
e questões a serem tratados nos diversos outros tipos de atendimento. As técnicas devem pautar o atendimento na ética e
no respeito mútuo, adotar sempre uma postura de acolhimento
e conduzir a entrevista de forma a fortalecer o vínculo com o
equipamento e conquistar a confiança da mulher atendida, a
qual deverá, assim como na 1ª fase, ser informada dos propósitos da entrevista e dos detalhes do processo de atendimento
especializado.Também cabem as técnicas:
•Elaborar em conjunto com a mulher atendida um plano personalizado de atendimento e um plano pessoal de segurança;
•Explicar os próximos procedimentos e encaminhamentos para
a implementação deste plano personalizado de atendimento;
•Analisar o perfil das mulheres atendidas, que vier necessitar
do aluguel social;
•Analisar os casos de mulheres que necessitam de acolhimento na Casa Abrigo do Município, conforme as Diretrizes Nacionais de Abrigamento às Mulheres em situação de Violência.
•As funções que competem à equipe técnica encontram-se
descrita no capítulo IV – Das Competências - Art.12ª, Art.13ª
e Art.14ª.
IV.Monitoramento do Atendimento e Encerramento do
Atendimento:A equipe técnica do Centro de Referência deverá
manter a interlocução permanente com os demais equipamentos da rede ampliada de atendimento à mulher, com fins de
acompanhar ao atendimento integral da mulher em situação
de violência, com envio de relatórios periódicos, reuniões para
avaliação da evolução dos casos atendidos e propositura de
novas medidas ou procedimentos, se necessário. Essas reuniões poderão ocorrer em grupos intersetoriais e/ou somente
com determinada organização. O desligamento do serviço de
atendimento especializado somente se dará quando for verificada a superação da situação de violência, o fortalecimento de
mecanismos psicológicos e sociais que tornem viáveis a autodeterminação da mulher, podendo o atendimento subsequente
ser realizado pelos serviços de proteção social básica e/ou outros serviços da rede.
Capítulo IV
DAS COMPETÊNCIAIS
Seção I – Da Coordenadora do Centro de Referência de
Atendimento à Mulher em Situação de Violência
Art. 11. A Coordenadora do Serviço será indicada pela Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a Mulher, mediante
avaliação de perfil e experiência na temática de gênero, sendo
responsável pela execução, supervisão, coordenação de todas
as atividades desenvolvidas no Centro.
Parágrafo Único. Na ausência da Coordenadora a equipe técnica responde pelo funcionamento do Centro, segundo delegação específica.
Art. 12. É de responsabilidade da Coordenadora do Centro:
I.Coordenar o serviço técnico e organizativo do Centro;
II.Assegurar que as profissionais da equipe tenham seus di-
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reitos funcionais ou trabalhistas assegurados e planejar para
que as férias das profissionais não interfiram negativamente no
funcionamento do equipamento, assim como deve promover e
favorecer processos de formação e capacitação das técnicas;
III.A coordenadora deve elaborar a minuta do plano, gestão de
tarefas, levá-lo a discussão pela equipe, tomar decisões visando sua implementação, promover a avaliação participativa sistemática da sua execução e apresentar os resultados à equipe,
aos gestores e à rede;
IV.A coordenação do Centro de Referência deve possuir subsídios e argumentos para contrapor possíveis tentativas de redução do nível dos indicadores de qualidade do serviço. Mecanismos de acompanhamento sistemático do trabalho devem ser
elaborados e implementados. O acompanhamento do serviço
poderá ser efetuado por meio de: questionários anônimos para
as mulheres atendidas, entrevistas com as usuárias, questionários para profissionais da rede, avaliação externa, dentre
outros;
V.Os indicadores de qualidade devem advir dos direitos da mulher atendida pelo Centro de Referência;
VI.Realizar reuniões periódicas com a equipe de trabalho do
Centro, buscando a melhoria do atendimento;
VII.Investir em formação continuada e na valorização profissional da equipe técnica e administrativa do Centro de Referência
e da Rede de Atendimento, que resulte numa crescente compreensão do fenômeno da violência, suas causas e instrumentos de superação individual e coletiva. Esta visão abrangente,
motivadora e sensível aumentará de forma significativa a atenção e os cuidados no atendimento às mulheres em situação
de violência. A Formação Continuada deve ser abrangente, de
natureza técnica, operacional, gerencial e universal, dirigida ao
conjunto das profissionais envolvidas no atendimento;
VIII.Realizar reuniões sistemáticas com a equipe técnica do
Centro para estudo de casos;
IX.Articular-se com entidades congêneres visando à troca de
experiência para aprimoramento das atividades;
X.
Articular-se institucionalmente para a manutenção da
rede de serviços complementares ao Centro de Referência.
Seção II – Da Assistente Social
Art. 13. Compete a Assistente Social:
I.Consiste no atendimento realizado por profissional da assistência social, com o objetivo de fornecer orientações e promover a inserção da mulher atendida e de seus dependentes em
programas de transferência de recursos, aos quais ela tenha
direito, tais como: cestas básicas, fotos para documentos, fraldas geriátricas, vale-transporte, dentre outros; e nos demais
serviços que se fizerem necessários. Caso seja identificada a
necessidade de serviços específicos, como atendimento para
questões referentes à saúde mental ou tratamento de dependência química, o caso deverá ser encaminhado também para
equipamentos que forneçam estes serviços;
II.Técnicas práticas de defesa pessoal devem ser ensinadas à
mulher em situação de violência em sessões de atendimento
em grupo;
III.A técnica responsável pelo atendimento social deverá manter
contato permanente com as coordenadorias das casas abrigos
e dos serviços de alojamento temporário a fim de possibilitar o
pronto encaminhamento da mulher atendida, caso entenda que
o grau de risco à sua integridade física tenha sido agravado;
IV.Realização de Busca Ativa dos casos encaminhados pela
Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher;
V.Incentivar a mulher a buscar capacitação, profissionalização
e acesso à educação formal, como propósito de construção
da sua autonomia econômica. Encaminhando para o setor de
cursos profissionalizantes da Secretaria Municipal de Políticas
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Públicas para a Mulher;
VI.Efetuar visitas domiciliares quando necessário;
VII.Fazer relatório mensal de atendimentos;
VIII.Zelar pelo sigilo dos atendimentos prestados.
Seção III – Da Psicóloga
Art. 14. Compete a Psicóloga:
I.Consiste no atendimento realizado por profissional de Psicologia, com o objetivo de promover o resgate da autoestima da
mulher e a resiliência da mulher atendida, de forma a tratar
possíveis sintomas de depressão e ansiedade crônica; promover paradigmas que possibilitem à mulher em situação de
violência internalizar o conceito de que a violência é inaceitável e insustentável em qualquer tipo de relacionamento, por
mais que possa ser frequente no padrão do tecido social em
que ela está inserida; facilitar à mulher atendida a aquisição
de técnicas de contra controle que lhe forneça instrumentos
para assumir o controle da situação, saindo do papel de vítima
passiva da violência doméstica e no trabalho, e de técnicas e
estratégias de proteção e segurança pessoal;
II.Técnicas de relaxamento e controle do estresse, de resolução de conflitos e de assertividade devem integrar o atendimento psicológico. É importante ressaltar, no entanto, que o
atendimento não deve promover sessões de mediação entre a
mulher atendida e o(a) agressor(a) em situações de violência
doméstica. A mediação familiar é inadequada na situação de
violência doméstica, uma vez que a mulher agredida e o agressor estão em papéis desiguais no que se refere ao exercício de
poder pessoal;
III.A técnica responsável pelo atendimento psicológico poderá,
após a elaboração do diagnóstico aprofundado, encaminhar a
mulher em situação de violência para participação nos grupos
de mulheres e Projeto Orquídea;
IV.Formar grupos psicoterápicos com as mulheres em situação
de violência, visando o fortalecimento emocional e o incentivo
a novas vivências sociais;
V.Avaliar a necessidade e o interesse da mulher em solucionar
os conflitos familiares através da Justiça Restaurativa, e encaminhá-la para os serviços que existem no Município conforme
a sua vontade;
VI.Zelar pelo sigilo dos atendimentos prestados.
Seção IV – Da Advogada
Art. 15. Compete a Advogada:
I.Consiste no atendimento individualizado com o objetivo de
oferecer aconselhamento jurídico sobre os direitos que interferem no rompimento do ciclo da violência, acompanhamento
nos atos administrativos de natureza policial e orientação nos
procedimentos judiciais preparando a mulher em situação de
violência para compreender as etapas legais dos procedimentos da Lei Maria da Penha e suas repercussões nas demais
áreas do direito;
II.Encaminhar a mulher para os serviços de justiça gratuita
existentes no Município;
III.Zelar pelo sigilo dos atendimentos prestados.
Seção V – Do(a) Motorista
Art. 16. Compete ao Motorista:
I.Transportar as mulheres e seus filhos sempre que autorizado
pela Coordenadora do Centro de Referência e/ou pela Equipe
técnica;
II.Atender prontamente sempre que solicitado;
III.Zelar pela limpeza e conservação do veículo;
IV.Evitar qualquer tipo de contato íntimo com as mulheres e
seus filhos;
V.Manter em dia sua habilitação bem como a documentação
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do veículo;
VI.Participar de reuniões e atividades de formação;
VII.Zelar pelo sigilo dos atendimentos prestados.
Seção VI– Dos Deveres
Art. 17. Constitui deveres dos profissionais do Centro de Referência:
I.Cumprir o horário de trabalho estabelecido;
II.Estar presente nas reuniões e eventos promovidos pelo Centro de Referência, sempre que possível;
III.Comunicar a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para
a Mulher e Coordenação em tempo hábil sempre que houver
necessidade de ausentar-se do trabalho, assim como, faltas
eventuais;
IV.Zelar pela disciplina, ordem e execução de atividades de
sua competência;
V.Atender as solicitações da Secretaria Municipal de Políticas
Públicas para a Mulher, Coordenação e da equipe quando de
interesse do trabalho;
VI.Participar de cursos de aperfeiçoamento e atualização visando a melhor qualificação do trabalho;
VII.Manter com os profissionais do CRAM relação de colaboração, cooperação e confiança, indispensáveis ao bom andamento das atividades do Centro de Referência;
VIII.Tratar os profissionais com respeito, independente da posição que ocupa;
IX.Cumprir com o seu código de ética profissional, bem como
seguir as legislações vigentes em relação à mulher em situação de violência.
Capítulo V
DAS VEDAÇÕES
Art. 18. É vedado aos profissionais do Centro de Referência de
Atendimento á Mulher em Situação de Violência:
I.Deixar de cumprir as atribuições previstas no regulamento.
II.Ausentar-se do Centro de Referência durante o horário de
trabalho sem conhecimento da Secretaria Municipal de Politicas Públicas para a Mulher e Coordenação.
III.Faltar com a ética profissional, fazendo comentários sobre
os casos atendidos no Centro de Referência, não respeitando
o sigilo dos atendimentos prestados.
TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. O Centro de Referência de Atendimento à Mulher está
vinculado à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para a
Mulher conforme Lei 2741/2017, compondo organograma da
Secretaria, como departamento: CRAM – Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência.
Art. 20. Este regulamento poderá ser alterado em razão de
conveniências didáticas ou de ordem disciplinar.
Art. 21. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria
Municipal de Políticas Públicas para a Mulher.
Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 26 de fevereiro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 076/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder licença, sem remuneração, para tratar de assuntos particulares a servidora Cristiane Andresa da Silva Cruz,
cargo Professor, matrícula nº 15042-8, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, por 02 (dois) anos, a partir
de 01 de fevereiro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 01/02/2018.
Guarapuava, 06 de fevereiro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 004/2018
SÚMULA: Aprova o Plano de Ação, Termo de Adesão e demais
documentos para o cofinanciamento financeiro do repasse do
recurso fundo a fundo do FIA, com vistas ao AFAI - ATENÇÃO
ÀS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA,
conforme deliberação nº 095/2017 - CEDCA/PR
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a
Lei Municipal nº 1644/2007, considerando a deliberação da plenária extraordinária realizada em 07/03/2018 (Ata nº 003/2018).
RESOLVE:
Art. 1º - Em conformidade com a Deliberação nº 095/2017 do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Paraná (CEDCA/PR), conforme a seleção do Município de
Guarapuava ao AFAI - ATENÇÃO ÀS FAMÍLIAS DOS ADOLESCENTES INTERNADOS POR MEDIDA SOCIOEDUCATIVA, a
fim de propiciar o devido atendimento e acompanhamento às
“famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por
ocorrência de afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa, o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e Adolescente, resolve: Aprovar o plano de
ação, termo de adesão e demais documentos para o incentivo
financeiro do repasse do recurso fundo a fundo do FIA, com
vistas ao cofinanciamento onde deve prever ações municipais
às famílias dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas tanto de internação (prioritariamente), bem como
às demais medidas (semiliberdade, prestação de serviços à
comunidade, liberdade assistida) por intermédio dos instrumentais de acompanhamento familiar previstos no Programa
Família Paranaense. O recurso será investido em materiais
de consumo, custeio, equipamentos e mobiliário, para melhor
estrutura do local físico para garantir a qualidade das ações
e serviços prestados ao atendimento e acompanhamento aos
adolescentes e suas famílias.
Art 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
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ção.
Guarapuava, 08 de março 2018
Karine Cavallin
Presidente do COMDICA
FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 028/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância, no município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 227 da Lei
Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º – Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, para compor uma comissão responsável
por conduzir Processo Administrativo Disciplinar para apurar
supostos ilícitos administrativos, pela suposta não observância
dos Art. 195 § 1º – Incisos I, II, III, IV,V, VIII, X e XV, bem como
Art. 196, inciso VII, ambos da Lei Complementar nº 060/2016 –
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guarapuava
e suas alterações, atribuídos ao servidor Edson Souza Junior,
lotado na Unidade de Acolhimento Centro Azevedo, investido
no Cargo de Educador Social, estando o mesmo sujeito a uma
das penalidades previstas no Art. 203 do diploma legal citado ,
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
I – Deise Teixeira Land – Cargo: Psicóloga;
II – Karin Cristini Nascimento Tomé – Cargo: Contadora;
III – Alexandre Machado Becher – Cargo: Oficial Administrativo.
Art. 2º – A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação, para apresentação de relatório final.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 06 de março de 2018.
Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância, em 07 de março de 2018.
LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS A. VATRIN
Presidente
ERRATA
FUNDAÇÃO PROTEGER
Boletim nº 1281/2018, página 08, Decreto nº 6539/2018:
Onde se lê:
Art. 1º – Exonerar a servidora Scheilane Larrisa Andrade de Souza, matrícula nº 14648, nomeada pelo Decreto nº 3897/2014.
Leia-se:
Art. 1º – Exonerar a pedido, a servidora Scheilane Larrisa Andrade de Souza, matrícula nº 14648, nomeada pelo Decreto nº
3897/2014.

Boletim Oficial do Município - 5

23/03
08
de março
de2315,deVeiculação
2018, Veiculação
23/03/15
08/03/18

Ano
AnoXXIV
XIX -- Nº
Nº 974
1301

Boletim Oficial do Município - 6

