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Ano XXIV

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS
DECRETO Nº 6896/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o artigo 3º Emenda Constitucional nº
47/2005, bem como o que consta no processo nº 093/2018 de
17/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Doraci Senger Luy, matrícula nº 41866, ocupante do
Cargo de Professor (a), Nível 22, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 3.352,33 (três mil trezentos e cinquenta e dois
reais e trinta e três centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6897/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina no inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 091/2018 de 14/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Dilmara Mexko, matrícula nº 85219, ocupante do
Cargo de Professor (a), Nível 13, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.697,20 (dois mil seiscentos e noventa e sete
reais e vinte centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6898/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina no inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 090/2018 de 13/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Celia Izabel Lipphaus, matrícula nº 82953, ocupante
do Cargo de Professor (a), Nível 18, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 3.047,80 (três mil e quarenta e sete reais e
oitenta centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6899/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina no inciso III, “a” § 1º do artigo 40 da
Constituição Federal 1988, com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 088/2018 de 09/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Roseli da Conceição Bittencourt Topolniak, matrícula
nº 130478, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 09, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro
Permanente, com proventos de R$ 1.629,62 (um mil seiscentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos), mensais
e proporcionais.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6900/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina no inciso III, “a” § 3º do artigo
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no
processo nº 087/2018 de 08/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição
à servidora Bernadete Aparecida Kruschelski, matrícula nº
82929, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 18, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.977,92 (dois mil novecentos
e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), mensais e
integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6901/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina no inciso III, “a” § 3º do artigo
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no
processo nº 086/2018 de 08/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição
à servidora Bernadete Aparecida Kruschelski, matrícula nº
62529, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 20, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 3.098,23 (três mil e noventa e
oito reais e vinte e três centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6902/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina no inciso III, “a” § 3º do artigo
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no
processo nº 084/2018 de 06/08/2018,
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DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Sandra Mara Carvalho Kultz, matrícula nº 67520,
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 19, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente,
com proventos de R$ 2.799,52 (dois mil setecentos e noventa
e nove reais e cinquenta e dois centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6903/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina no inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no processo nº 082/2018 de 03/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Maria Salete Renilce Levinski Pulga, matrícula nº
66940, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 20, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 3.279,99 (três mil duzentos e
setenta e nove reais e noventa e nove centavos), mensais e
integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6904/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina no inciso III, “a” § 3º do artigo
12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no
processo nº 081/2018 de 02/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao
servidor João Geraldo de Goes, matrícula nº 51322, ocupante do Cargo de Professor, Nível 18, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 2.854,42 (dois mil oitocentos e cinquenta e
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quatro reais e quarenta e dois centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6905/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o que determina no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, bem como o que consta no processo nº
066/2018 de 11/06/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Eulália Gelinski, matrícula nº 117900, ocupante do
Cargo de Supervisor (a) Pedagógico (a), Nível 15, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 3.151,87 (três mil cento e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6906/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do §
1º do artigo 40 da CF/1988, com redação dada Emenda Constitucional nº 41/2003, e atendendo ao contido no requerimento
protocolado sob nº 092/2018 de 15/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Jussara Nizolli da Costa Dias, matrícula nº 89176, ocupante
do cargo de Assistente Social, Nível 16, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos
de R$ 3.730,64 (três mil setecentos e trinta reais e sessenta e
quatro centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6907/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do §
1º do artigo 40 da CF/1988, com redação dada Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, §
2º da CF, e atendendo ao contido no requerimento protocolado
sob nº 089/2018 de 13/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade ao servidor Pedro Ribeiro de Souza, matrícula nº 114502, ocupante do
cargo de Guardião, Nível 07, lotado na Secretaria Municipal
de Administração, do Quadro Permanente, com proventos de
R$ 588,02 (quinhentos e oitenta e oito reais e dois centavos)
mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de
reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6908/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do §
1º do artigo 40 da CF/1988, com redação dada Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, §
2º da CF, e atendendo ao contido no requerimento protocolado
sob nº 085/2018 de 07/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Soeli Cleve, matrícula nº 146633, ocupante do cargo de
Professor (a), Nível 05, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de
R$ 758,08 (setecentos e cinquenta e oito reais e oito centavos)
mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto
da PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 6909/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º do
artigo 40 da CF/1988, com redação dada Emenda Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201, § 2º da CF, e
atendendo ao contido no requerimento protocolado sob nº 086/2018 de 06/08/2018,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria voluntária por idade à servidora Terezinha das Graças Nunes, matrícula nº 122076, ocupante do
cargo de Professor (a), Nível 12, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos
de R$ 853,29 (oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto da
PARIDADE.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6910/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar a pedido, o senhor Orides Negrello Neto, matrícula nº 15784, nomeado pelo decreto nº 6498/2018, para o cargo
de Procurador Geral da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger, a partir de 03 de setembro
de 2018.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 03 de setembro de 2018.
Guarapuava, em 04 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 6917/2018
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 676/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a presidência da primeira, para compor uma Comissão de Sindicância,
a fim de apurar supostas irregularidades administrativas, ocorridas no PROCON de Guarapuava, cometidas por servidor público
municipal no desempenho de suas funções, instruídas pelo Ofício nº 985/2018/7ª. PJ, expedido pela 7ª. Promotoria de Justiça
da Comarca de Guarapuava, encaminhada pela Procuradoria Geral do Município, por meio do Memorando nº 875/2018- PMG,
assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I - Marcia Maria Camacho Costa – Cargo: Assistente Social;
II - Fernando Caetano Maria – Cargo: Engenheiro de Alimentos
III - Maria Lucia Mendes dos Santos - Cargo: Secretária Escolar.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta data, para apresentação do relatório final.
Guarapuava, 05 de setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 677/2018

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 330/2018, dilação de prazo por mais 20 (vinte) dias, a
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partir de 05 de setembro de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 20 (vinte) dias, a comissão deverá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 05 de setembro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 678/2018
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 Designar a servidora Anita Chafran Machado, cargo Professor (a), para compor a comissão de sindicância, instituída
pela portaria nº 175/2018, a partir de 05 de setembro de 2018, em substituição à servidora Lidiane Maria Orane, cargo Oficial
Administrativo.
Art. 2º Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 05 de setembro de 2018.
Guarapuava, 06 de setembro de 2018.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO RECURSOS FEDERAIS
O Município de Guarapuava-PR, em atendimento a Portaria
Interministerial nº. 424 de 30 de Dezembro de 2016. Notifica a
comunidade, Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores,
Entidades Empresariais e, demais interessados, da liberação
do recurso proveniente de convênio com o Governo Federal,
na data de 29/08/2018, conforme segue:
Nº do Convênio

Objeto

Valor Liberado

829725/2016

Pavimentação asfáltiR$ 218.903,21
ca em CBUQ, galeria
de águas pluviais,
calçadas, sinalização
viária, acessibilidade e
mobilidade urbana no
município de Guarapuava-PR

Guarapuava, 03 de setembro de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO 033/2018
Dispõe sobre as vedações de propaganda eleitoral no âmbito
do Poder Legislativo de Guarapuava PR e dá outras providências.
A Mesa Executiva do Poder Legislativo do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
DECRETA:
Art. 1º Fica vedado aos servidores públicos do Poder Legislativo de Guarapuava o uso de botons, camisetas, adesivos ou
similares em horário de expediente.
Parágrafo único. Aos Agentes Políticos do Poder Legislativo
de Guarapuava, somente é vedado o uso de botons, camisetas, adesivos ou similares no Plenário desta Casa de Leis,
quando em Sessão Legislativa.
Art. 2º As Sessões Plenárias do Poder Legislativo de Guarapuava, Estado do Paraná continuaram sendo transmitidas regularmente pela TV Câmara. Todavia, fica vedado o uso da
Tribuna e do Plenário com qualquer finalidade de propaganda
partidária eleitoral, angariação de votos, nos termos do artigo
73 da Lei Federal 9.504/1997 e alterações;
Art. 3º Nos termos do 37 da Lei Federal 9.504/1997 e alterações, fica vedado estacionar veículos com propagandas eleitorais, em estacionamentos públicos, sem prejuízo das demais
disposições contidas na lei eleitoral.
Art. 4º O descumprimento deste Decreto, bem como das demais disposições contidas na lei eleitoral poderão ensejar em
imediata representação às autoridades fiscalizadoras, sem
prejuízo das sanções internas previstas no Estatuto do Servidor Púbico Municipal ou no Regimento Interno, conforme o
caso.
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Guarapuava, 03 de setembro de 2018
JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente
DANILO DOMINICO
Vice-Presidente
PEDRO LUIZ MORAES
2º Vice-Presidente
SERGIO ANDRE NIEMES
2º Secretário

VALDOMIRO BATISTA
1º Secretário
ALDONEI LUIS BONFIM
3º Secretário PJ.

PORTARIA Nº. 47/2018
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
Considerando o requerimento nº 85/2018 de 27/08/2018 do Sr.
Ver. Luiz Juraski (PRB), amparado no artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, Inciso II e
nos artigos 83 e 84 da Resolução 01/2018, Regimento Interno
deste Poder Legislativo;
Considerando a aprovação por unanimidade dos vereadores
presentes do referido requerimento em Sessão Plenária realizado em 28/08/2018;
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder ao Sr. Ver. Luiz Juraski (PRB), licença sem
vencimentos para tratar de interesse particular pelo período de
60 (sessenta) dias, a partir de 28/08/2018.
Art. 2º A licença concedida por esta Portaria, refere-se ao período de 28/08/2018 a 26/10/2018.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrários.
Gabinete da Presidência, em 28 de agosto de 2018.
João Carlos Gonçalves
Presidente
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