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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 05 de abril de 2019
Veiculação: 05 de abril de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1568

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

DECRETOS

DECRETO Nº 7244/2019

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei 
e, considerando a necessidade de regulamentação da Lei Mu-
nicipal nº 2923 de 01 de abril de 2019,
                          

DECRETA

Art. 1º Regulamentar a regularização fiscal de créditos tribu-
tários e não tributários pendentes com o município de Gua-
rapuava, decorrentes de tributos municipais pelo Programa 
de Recuperação Fiscal do Município de Guarapuava - PRE-
FIG-GUARAPUAVA/2019, disciplinado na Lei Municipal nº 
2923/2019
Art. 2º Os créditos tributários de que trata a Lei Municipal nº 
2923/2019, poderão ser pagos:
I - Em parcela única, até 30 de agosto de 2019, com 100% 
(cem por cento) de anistia da multa de mora e remissão integral 
dos juros, com recolhimento até o 10º (décimo) dia contados da 
data de emissão da guia de recolhimento.
II - Em parcelas mensais, iguais e sucessivas:
a) entrada de 10% (dez por cento) do montante da dívida com 
recolhimento até o 10º (décimo) dia após a assinatura do Ter-
mo de Acordo, Confissão de Dívida e Compromisso de Paga-
mento e saldo remanescente em até 35 (trinta e cinco) parcelas 
mensais, com anistia de 80% (oitenta por cento) da multa de 
mora e, com remissão de 80% (oitenta por cento) dos juros 
incidentes sobre o tributo e sobre a multa de mora.
b) entrada de 5% (cinco por cento) do montante da dívida com 
recolhimento até o 10º (décimo) dia após a assinatura do Ter-
mo de Acordo, Confissão de Dívida e Compromisso de Paga-
mento e saldo remanescente em até 35 (trinta e cinco) parcelas 
mensais, com anistia de 50% (cinquenta por cento) da multa de 
mora e, com remissão de 50% (cinquenta por cento) dos juros 
incidentes sobre o tributo e sobre a multa de mora.
§1º Aqueles que pretenderem o parcelamento dos débitos 
tributários deverão pleitear adesão ao PREFIG-GUARAPUA-
VA/2019, até às 17h (dezessete horas) do dia 30 de agosto de 
2019.
§2º A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data 
do seu requerimento de parcelamento e resultará da soma:
I - do principal;
II - correção;
III - da multa de mora; e
IV - dos juros incidentes sobre o tributo e sobre a multa de 
mora.
§3º O valor de cada uma das parcelas, observadas as premis-
sas estabelecidas no parágrafo anterior, será corrigido anual-
mente de acordo com a variação da Unidade Fiscal do Municí-
pio – UFM, em conformidade com o art. 323 da Lei Municipal 
nº 1.108/2001, com redação alterada pela Lei Complementar 
nº 055/2015.

§4º A adesão pelo contribuinte ou responsável, ao parcelamen-
to a que se refere este Decreto, importa em confissão irrevogá-
vel e irretratável dos débitos por ele indicados para compor o 
referido parcelamento, nos termos Código de Processo Civil, e 
condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de 
todas as condições estabelecidas neste regulamento.
§5º Na situação em que a adesão é realizada por terceiros e 
não pelo próprio contribuinte ou responsável, deverá ser apre-
sentada cópia de procuração e/ou substabelecimento, com au-
tenticação em cartório, na qual o contribuinte ou responsável 
concede poderes ao terceiro para realizar o reparcelamento ou 
o recolhimento em parcela única.
§6º Os créditos tributários objeto de execução fiscal poderão 
ser parcelados, nos termos do PREFIG-GUARAPUAVA/2019, 
sendo de responsabilidade do contribuinte, ou responsável tri-
butário, a quitação das custas e demais despesas judiciais.
§7º Fica a execução fiscal suspensa a pedido da Procuradoria 
Geral do Município desde a homologação do Termo de Acordo 
de Parcelamento até que ocorra a sua rescisão ou quitação. 
Somente após a quitação integral do tributo junto ao Municí-
pio de Guarapuava e das custas processuais junto ao Fórum 
da Comarca de Guarapuava, o contribuinte poderá requerer 
a baixa do Processo Judicial perante a Procuradoria Geral do 
Município.
§8º No Termo de Acordo de Parcelamento, para a adesão ao 
PREFIG-GUARAPUAVA/2019, deverá constar expressamente 
quais créditos tributários deverão ser parcelados, bem como os 
exercícios que se referem, impondo-se ao devedor a aceitação 
plena e irretratável de todas as condições estabelecidas.
§9º Poderão ser parcelados, na forma e condições previstas 
neste Decreto, os débitos já parcelados anteriormente, obser-
vado o art. 9º, da Lei nº 2923/2019, mediante iniciativa do inte-
ressado, formalizado dentro do prazo de adesão.
§10. O Termo de adesão ao PREFIG-GUARAPUAVA/2019, 
para parcelamento dos débitos de que trata o §7º implicará na 
desistência compulsória e definitiva de parcelamento anterior, 
sem restabelecimento dos parcelamentos rescindidos caso 
não seja efetuado o pagamento da 1ª (primeira) parcela.
Art. 3º No caso de opção pelo parcelamento, cada tributo, será 
dividido pelo número de parcelas requeridas pelo sujeito pas-
sivo, não podendo cada parcela, em qualquer hipótese, ser in-
ferior a:
I - 01 Unidade Fiscal do Município - UFM para quaisquer dos 
créditos de que trata a Lei nº 2923/2019.
§1º Somente será considerado homologado o Termo de Acordo 
de Parcelamento se efetuado o correspondente pagamento da 
1ª (primeira) parcela, em valor não inferior ao estipulado no in-
ciso I do caput deste artigo, observado os prazos estabelecidos 
no art. 2º deste Decreto.
§2º Uma vez homologado o Termo de Acordo de Parcelamen-
to, ocorrendo atraso no pagamento de qualquer parcela, o seu 
valor será acrescido de juros e multa de mora corresponden-
tes, conforme Lei Municipal nº 1108/2001.
§3º Implicará em imediata remessa do saldo devedor para ins-
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crição automática no protesto, em dívida ativa ou prosseguimento da execução, conforme o caso, a falta de pagamento, nos 
prazos fixados, de 02 (duas) parcelas consecutivas ou alternadas.
§4º O Termo de Acordo, Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento poderá ser cancelado automaticamente a partir da 
3ª (terceira) parcela, se o contribuinte não regularizar o seu débito.
§5º O valor do saldo devedor do parcelamento será corrigido anualmente de acordo com a variação da Unidade Fiscal do Muni-
cípio – UFM.
Art. 4º A adesão ao PREFIG-GUARAPUAVA/2019 se dará por iniciativa do sujeito passivo - pessoa física ou jurídica, junto ao 
Departamento de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, dirigido ao Chefe do Poder Executivo ou autoridade competente 
por ele delegada, firmado pelo sujeito passivo ou responsável, ou ainda pelo seu representante legal.
§1º O Termo de adesão deverá ser instruído com a cópia dos seguintes documentos:
I - se Pessoa Física:
a) cópia do RG;
b) cópia do CPF;
c) comprovante de endereço, expedido em prazo não superior a 60 (sessenta) dias;
d) certidão de casamento ou declaração de união estável;
e) certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida em prazo não superior a 90 (noventa) dias, na hipótese de débitos rela-
tivos ao IPTU;
f) certidão expedida pelo cartório distribuidor do Fórum da Comarca em se tratando de crédito tributário objeto de executivo fiscal 
já ajuizado;
g) cópia de procuração e/ou substabelecimento autenticada em cartório (se for o caso de terceiros).
II - se Pessoa Jurídica:
a) cópia do contrato social e última alteração contratual, ou cópia da consolidação do contrato social;
b) cópias dos documentos mencionados nas alíneas “a” a “d” do inciso anterior, relativos às pessoas dos sócios e à pessoa do 
administrador, na hipótese de não-sócio;
c) certidão atualizada da matrícula do imóvel, expedida em prazo não superior a 90 (noventa) dias, na hipótese de débitos rela-
tivos ao IPTU;
d) certidão expedida pelo cartório distribuidor do Fórum da Comarca em se tratando de crédito tributário objeto de executivo fiscal 
já ajuizado;
e) cópia de procuração e/ou substabelecimento autenticada em cartório (se for o caso de terceiros).
§2º A adesão do contribuinte ou responsável ao parcelamento a que se refere esta Lei importa em confissão irrevogável e irre-
tratável dos débitos por ele indicados para compor o referido parcelamento, nos termos dos artigos 389, 393, 394 e 395 da Lei 
Federal nº 13.105/2015, e condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta 
Lei e no seu regulamento.
§3º O deferimento ou indeferimento da adesão ao PREFIG-GUARAPUAVA/2019 é ato de liberalidade do Chefe Poder Executivo, 
Secretário de Finanças e Diretor do Departamento de Receita, podendo ser delegada a autoridade competente.
Art. 5º O sujeito passivo que possuir ação judicial em curso, inclusive embargos a execução fiscal, na qual discute ou questiona 
o crédito tributário que pretende parcelar, deverá como condição para valer-se das prerrogativas da presente Lei, desistir da 
respectiva ação judicial e renunciar a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda a referida ação, nos termos do art. 487, 
III, alínea “c” da Lei nº 13.105/2015.
Art. 6º O disposto neste Decreto não autoriza a restituição ou compensação de crédito tributário já extinto.
Art. 7º A expedição de Certidões previstas no artigo 206 do Código Tributário Nacional (CTN) somente ocorrerá após a homolo-
gação do Termo de Acordo de Parcelamento, e desde que não haja parcela vencida não paga.
Parágrafo Único. O parcelamento dos créditos tributários não configura direito ao Sujeito Passivo à transmissão imobiliária.
Art. 8º O ITBI, com fato gerador ocorrido até 31 de dezembro de 2018, poderá ser regularizado com os benefícios previstos no 
art. 2º deste Decreto, nos termos do inciso I, para recolhimento à vista (parcela única), não poderão ser parcelados.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 10 de abril de 2019, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 01 de abril de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7253/2019
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 153/2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 164, inciso II “B”, da Lei Complementar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Muni-
cipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, aos servidores abaixo relacionados:
I.Adriana Bail, matrícula n.º 16.394/5, Educador Infantil, lotada na secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo 
o período de 12/03/2019 a 13/03/2019.
II.Adriane de Fatima Ribas, matrícula n.º 15.059/2, Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 28/02/2019 a 06/03/2019.
III.Aline de Fatima da Silva, matrícula n.º 18.247/8, Educador Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 21/03/2019 a 27/03/2019.
IV.Alvaneides Piccolo, matrícula n.º 15.882/8, Técnica em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 13/03/2019 a 19/03/2019.
V.Claudia Priscila Kluge do Prado, matrícula n.º 17.813/6, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 22/02/2019 a 28/02/2019.
VI.Flavia Dias dos Santos de Oliveira, matrícula n.º 17.480/7, Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 18/03/2019 a 24/03/2019.
VII.Iracema do Rocio Kappel, matrícula n.º 12.449/4, Professor, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, compreendendo o 
período de 25/02/2019 a 03/03/2019.
VIII.Iziane Lais Rodrigues Nunes, matrícula n.º 17.809/8, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 11/03/2019 a 12/03/2019.
IX.Jaqueline Saraiva Kosuruba, matrícula n.º 15.983/2, Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 17/03/2019 a 18/03/2019. 
X.Lucivaldo José Castellani, matrícula n.º 17.748/2, Psicólogo, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o perí-
odo de 06/03/2019 a 12/03/2019.
XI.Maria Joana Ferraz Motta, matrícula n.º 15.918/2, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia de 05/03/2019 a 11/03/2019.
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XII.Marisa Soares Batista Moreira, matrícula n.º 6.730/0, Pro-
fessor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 23/02/2019 a 01/03/2019.
XIII.Marlete Lima Crissi, matrículas n.ºs 9.415/3 e 9.664/4, Pro-
fessor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 18/03/2019 a 24/03/2019.
XIV.Renilse de Fatima Berton Moreira, matrícula n.º 12.502/4 e 
14.371/5, Professor, lotada na Secretaria de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 10/03/2019 a 11/03/2019.
XV.Rita de Cacia Lourenço, matrícula n.º 17.308/8, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 15/03/2019 a 21/03/2019.
XVI.Rosi Maria de Souza, matrícula n.º 14.623/4, Professor, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 05/03/2019 a 11/03/2019.
XVII.Salete Maria de Lima, matrícula n.º 15.043/6 e 16.280/9, 
Professor, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 18/03/2019 a 24/03/2019.
XVIII.Scheila Cristina Iassiunik, matrículas n.ºs 16.254/0 e 
18.571/0, Professor, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período der 11/03/2019 a 
12/03/2019.
XIX.Solange Alves Ferreira, matrícula n.º 10.128/1, Aten-
dente Social, lotada na Secretaria de Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social, compreendendo o período de 
24/02/2019 a 02/03/2019.
XX.Veronica Gunha do Nascimento, matrícula n.º 8.485-9, 
Atendente de posto Telefônico, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 12/03/2019 a 
18/03/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 29 de Março de 2019.
                                                                                                                                               

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 154/2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 137, da Lei Complementar Munici-
pal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Paternidade, sem prejuízo de remu-
neração, aos servidores:
I.Cezar Barbosa, Matrícula n.º 13.203/9, Operador de Maqui-
nas, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Ser-
viços Urbanos, compreendendo o período de 04/03/2019 a 
13/03/2019. 
II.João Francisco da Silva Rocha, matrícula n.º 15.869/0, Fiscal 
Geral, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, compreen-
dendo o período de 22/02/2019 a 03/03/2019.
III.Mauro Sergio de Oliveira, matrícula n.º 11.842/7, Auxiliar de 
Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 26/02/2019 a07/03/2019.
IV.Rodrigo Lagos, matrícula n.º 18.503/5, Médico Generalista 
de Pronto Atendimento, lotado na Secretaria de Saúde, com-
preendendo o período de 25/02/2019 a 06/03/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 29 de Março de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 164/2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 164, inciso II “A”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento, aos servidores 
abaixo relacionados:
I.Enety Naiara Ribeiro dos Santos, matrícula n.º 17.325/8, 
Educador Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 22/02/2019 a 
28/02/2019.
II.Guilherme Aquim Chao, matrícula n.º 16.111/0, Médico, lota-
do na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o perío-
do de 31/01/2019 a 06/02/2019.
III.José Zavadski, matrícula n.º 9.478/1, Auxiliar de Enferma-
gem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 28/02/2019 a 06/03/2019.
IV.Paulo Daniel Del Mouro Filho, matrícula n.º 17.233/2, Veteri-
nário, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, compreen-
dendo o período de 20/03/2019 a 26/03/2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 29 de Março de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 224/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Revoga o IV do art. 1º da Portaria 200/2019 e exclui a 
designação e gratificação de coordenação do servidor Fran-
cisco Samuel Binkowski, matrícula 18020-3. a partir de 01 de 
março de 2019.
Art. 2º Revoga o II do art. 1º da Portaria 362/2018 e exclui a 
designação e gratificação de coordenação da servidora Anelize 
Giacomitti, matrícula 12410-9, a partir de 01 de março de 2019.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de março de 2019.

Guarapuava, 26 de março de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 230/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o Protocolo nº 2019.02.03286; 
Considerando o Parecer Jurídico nº 187/2019;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal 
nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência ao servidor Antonio 
Sebastião Alves Andrade, inscrito no CPF nº 411.645.719-15, 
ocupante do cargo de Motorista de Veículos Leves, matrícula 
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nº 3632-3, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, com pa-
gamento retroativo à data de requerimento constante no proto-
colo 2019.02.03286.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 28 de fevereiro de 2019.

Guarapuava, 26 de março de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 266/2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo para apoio da Comissão 
Organizadora do Concurso nº 01/2018:
I - Mario Fernando Scheidt, matrícula nº 17992-2;
II - Adao José Chibicheski, matrícula nº 17772-5;
III - Eliceu Antonio Pauluk, matrícula nº 7944-8;
IV - Rosmar José Chaves, matrícula nº 17778-4;
V - Renato de Abreu, matrícula nº 17178-6
VI - Luis Alberto M. Da S. Prates, matrícula nº 17207-3;
VII – Gilberto José Santin, SURG.
 Parágrafo único. Os servidores e/ou empregados designados, 
deverão prestar apoio durante os dias 06 e 07 de abril de 2019, 
nos períodos e locais da realização das provas práticas.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a portaria 257/2019 e demais disposições contra-
rias.

Guarapuava, 05 de abril de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO DE INDENIZAÇÃO

EMPRESA: J. LOSSO ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA
CNPJ: 78.777.919/0001-83
OBJETO: Aluguel de imóvel localizado na Rua Rio de Janeiro 
n.° 2507 – Bairro dos Estados.
VALOR: R$ 2.700,00 (Dois Mil e Setecentos Reias).
PARECER PROCURADORIA: Favorável n.º 37/2019 - Guara-
puava, 29 de março de 2019.
DEFERIMENTO: Antonio Carlos Martini Mino – Presidente 

– 03 de abril de 2019.
                

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 06/2019

(Processo Administrativo N.º 60/2019)
HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto n.º 7113/2019 de 14 de janeiro de 2019, 
com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações perti-
nentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora 
Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger n.º 36/2019, 
HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme os lotes adjudicados para as seguintes empresas:

LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR
DESERTO 01 ao 05. DESERTO

Guarapuava, 03 de abril de 2019.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente 

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº012/2019

Súmula: Aprova a designa a composição da comissão res-
ponsável para  apurar supostas ilicitudes praticadas por 
Conselheiro(a) Tutelar Pólo I. 

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 e, considerando a deliberação da ple-
nária ordinária realizada  no  dia 03/04/2019 (Ata nº 06/2019).

RESOLVE:
  
Art. 1º - Aprovar e designar os conselheiros, abaixo relacio-
nadas, sob a presidência do primeiro, para compor comissão 
responsável para apurar supostas ilicitudes praticadas por  
Conselheiro(a) Tutelar do  Pólo I, instruído através das Atas  
da Comissão de Ética do COMDICA, dos dias 27 de março de 
2019 e 03 de abril de 2019,  garantindo-lhe o contraditório e 
ampla defesa: 
I  – Orides Negrello Neto
II – Cleidimara Barbosa Correa
III – Ederson de Jesus dos Santos
Art. 2° - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da 
publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava,  03  de abril  de 2019.

Carina Silva
Presidente do COMDICA

RESOLUÇÃO Nº013/2019

Súmula: Aprova a designa a composição da comissão res-
ponsável para  apurar supostas ilicitudes praticadas por 
Conselheiro(a) Tutelar Pólo I. 

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 e, considerando a deliberação da ple-
nária ordinária realizada  no  dia 03/04/2019 (Ata nº 06/2019).

RESOLVE:
  
Art. 1º - Aprovar e designar os conselheiros, abaixo relacio-
nadas, sob a presidência do primeiro, para compor comissão 
responsável para apurar supostas ilicitudes praticadas por  
Conselheiro(a) Tutelar  Suplente , instruído através das Atas  
da Comissão de Ética do COMDICA, dos dias 27 de março de 
2019 e 03 de abril de 2019,  e do ofício nº 092/2018 do Minis-
tério Público,  garantindo-lhe o contraditório e ampla defesa: 
I  – Orides Negrello Neto



05 de abril de 2019, Veiculação 05/04/19 Ano XXV - Nº 1568 Boletim Oficial do Município -  7

II – Maria Thereza Neiverth
III – Ederson de Jesus dos Santos
Art. 2° - A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava,  03  de abril  de 2019.

Carina Silva
Presidente do COMDICA
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