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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 20 de setembro de 2017
Veiculação: 20 de setembro de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1210

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 727/2017

PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 15 de janeiro de 2018:
I – Jorge Luiz Paixão – Carteira de Habilitação nº 03355798618;
II – Reinaldo José de Oliveira - Carteira de Habilitação nº 
00389411034;
III – Gilmar Duarte Ribeiro Bueno – Carteira de Habilitação nº 
02919061952;
IV – Carlos Ribeiro – Carteira de Habilitação nº 02088382238.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 06 de setembro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 727/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-

mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de ____________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 739/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor, NIVALDO ZALUSKI DA ROSA, 
lotado na Procuradoria Geral do Município - PROCON, para 
dirigir veículos  oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 15 de janeiro de 2018:
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 14 de setembro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 739/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
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mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR,________ de___________ de ____________

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 742/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria de Habitação e Urbanismo - Departamento Habi-
tacional, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de 
Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcio-
nal exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao 
seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade 
anexo, com validade até 15 de janeiro de 2018:
I – José Edilson Silvério – Carteira de Habilitação nº 
01886824908;
II – Luis Carlos Domenico - Carteira de Habilitação nº 
02360844485;
III – Marcelo Machado – Carteira de Habilitação nº 03936811076;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 18 de setembro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 742/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ______ de_____________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 743/2017
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,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração, 
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº 
150/2017, à servidora Silvana do Belem Housni, cargo Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
a partir de 08 de setembro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 18 de setembro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

LICITAÇÕES
I AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 183/2017
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O Gerente de Licitações e Contratos, no uso de atribuições que 
lhe são inerentes, COMUNICA: Fica PRORROGADA A DATA 
DE ABERTURA do PREGÃO PRESENCIAL N.º 183/2017, o 
qual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, das Secretarias Municipais de Agricultura e de 
Trânsito e Transporte, para o dia 05/10/2017, às 14h00, devido 
a alterações realizadas no Termo de Referência que consubs-
tancia o Edital Convocatório.
Guarapuava, 19 de setembro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

2. AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2017

O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do De-
partamento de
Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público 
a PRORROGAÇÃO DA
DATA DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2017, 
que tem por objeto
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS
DE OBRA DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MA-
TERIAL PARA
CONSTRUÇÃO DE UM CHAFARIZ COM 07 CONJUNTOS DE 
GÊISERES COM
FONTE LUMINOSA COLORIDA E TROCA AUTOMÁTICA DE 
CORES, COM 5,00M
DE ALTURA, MATERIAL E MÃO DE OBRA HIDRÁULICA, MA-
TERIAL E MÃO DE
OBRA ELÉTRICA, QUADRO DE COMANDO E AUTOMAÇÃO 
PARA CHAFARIZ,
SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO 
EXISTENTE ATÉ A
FONTE – 195,00M, TUBOS E CONEXÕES 1", SISTEMA DE 
DESCARTE DA ÁGUA
ATÉ O LAGO - 36,00M, TUBOS E CONEXÕES 2", CABO DE 
COBRE ISOLADO
10,00 MM2 - 0,6/1KV, ATERRAMENTO DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, PROJETO
ESTRUTURAL COMPLETO, CONFORME MEMORIAL DES-
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CRITIVO, PLANILHA
ORÇAMETÁRIA, CRONOGRAMA E DEMAIS ESPECIFICA-
ÇÕES CONTIDAS EM
EDITAL”, pelo motivo de não ter saído em tempo hábil todas as 
publicações nos
diários oficiais.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Dia 16 de outubro de
2017, até às 09h00min, no Protocolo Geral da Prefeitura Muni-
cipal de Guarapuava -
PR.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 16 de outubro de 
2017, às 09h30min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos poderão ser
obtidos pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais 
de licitações’.
Guarapuava, 19 de setembro de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

DIEGO VOLFF
Presidente Interino da Comissão de

Licitações

2. AVISO DE PRORROGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 08/2017

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do De-
partamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, 
torna público a PRORROGAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2017, que tem por objeto “CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISI-
ÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS 
DE ESPORTES E RECREAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADOS 
PARA A IMPLANTAÇÃO DE ATI ACESSÍVEL: PARQUE DO 
LAGO, PRAÇA DA UCRÂNIA, LAGOA DAS LÁGRIMAS E 
PARQUE TRIANON. CONFORME PLANILHA ORÇAMETÁ-
RIA, CRONOGRAMA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTI-
DAS EM EDITAL RECURSO DO CONVÊNIO 831538/2016 / 
ME / CAIXA – MINISTÉRIO DO ESPORTE”, pelo motivo de 
não ter saído em tempo hábil todas as publicações nos diários 
oficiais.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Dia 17 de outubro de 2017, até às 09h00min, no Protocolo Ge-
ral da Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR. 
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 17 de outubro de 
2017, às 09h30min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Guarapuava, 19 de setembro de 2017. 
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos 

DIEGO VOLFF
Presidente Interino da Comissão de Licitações

III  T E R M O  D E  R E A V I S O
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 70/2017

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 105/2017

OBJETO: Registro de Preços para possível Aquisição de Ma-
terial para Iluminação Pública. Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Serviços Urbanos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais 
n.º 1.168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 13h45 do 
dia 06/10/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00min 
do dia 06/10/2017.
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2.° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42)3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-fei-
ra, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 19 de Setembro de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

FUNDAÇÃO PROTEGER

ERRATA

FUNDAÇÃO PROTEGER
Boletim nº 1200/2017, página 27, Portaria nº 052/2017:
Onde se lê:
Memorando nº 1824/2017-PJ
Leia-se:
Memorando nº 1284/2017 

ERRATA

FUNDAÇÃO PROTEGER
Boletim nº 1202/2017, página 11, Portaria nº 053/2017:
Onde se lê:
Memorando 05/10/DT/MRR
Leia-se:
Memorando nº 176/2017 

ERRATAS

PORTARIA Nº 057/2017

PORTARIAS

A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 227 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,
 

R E S O L V E
 
Art. 1º – Designar os Servidores, abaixo relacionados, sob a 
presidência da primeira, para compor uma comissão respon-
sável por conduzir Processo Administrativo Disciplinar para 
apurar supostos ilícitos administrativos, pela suposta não ob-
servância do Art. 195 § 1º – Incisos I, II, III, IV, V, VIII da Lei 
Complementar nº 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos do Município de Guarapuava e suas alterações, atribuídos 
aos servidores Alexandre Machado Becher (Oficial Administra-
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tivo), Luciana Ribas Martins Hauagge (Procuradora)e Sonia 
Maria Makuch (Oficial Administrativo), membros da Comissão 
Sindicante instaurada pela portaria nº 017/2017, em virtude 
do Expediente nº04 do Processo Administrativo Disciplinar 
01.029/2017, estando sujeitos a uma das penalidades previs-
tas no Art. 203 do diploma citado, assegurando-lhes o contradi-
tório e a ampla defesa. 
I – Marielli Rossoni – Cargo: Assistente Social;
II – Ana Paula Pereira – Cargo: Psicóloga
III – Deise Teixeira Land – Cargo: Psicóloga
Art. 2º – A comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
da publicação, para apresentação de relatório final.  
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 15 de agosto de 2017.

ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI 
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 058/2017
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infân-
cia – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Designar as seguintes Servidoras para compor Comis-
são de Processo Administrativo Disciplinar em substituição às 
servidoras indicadas pelo Art. 1º da Portaria nº 048/2017:
•Fabíola Cury de Andrade Neitzke em substituição à servidora 
Denise Apª Moraes;
•Marciele Correia Ferreira em substituição à servidora Fabíola 
Cury de Andrade Neitze; 
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juven-
tude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 12 de setem-
bro de 2017.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 059/2017
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infân-
cia – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Designar as seguintes Servidoras para compor Comis-
são de Processo Administrativo Disciplinar em substituição às 
servidoras indicadas pelo Art. 1º da Portaria nº 053/2017:
• Ana Paula Pereira em substituição à servidora Rosimeri Gon-
çalves da Silva;

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juven-
tude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 12 de setem-
bro de 2017.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 060/2017
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infân-
cia – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Designar as seguintes Servidoras para compor Comis-
são de Processo Administrativo Disciplinar em substituição aos 
servidores indicados pelo Art. 1º da Portaria nº 052/2017:
• Fabíola Cury de Andrade Neitzke em substituição ao Sr. Antô-
nio Carlos Martini Mino;
•Deise Teixeira Land em substituição à servidora Denise Apª 
Moraes.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juven-
tude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 12 de setem-
bro de 2017.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 061/2017
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infân-
cia – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Designar as seguintes Servidoras para compor Comis-
são de Processo Administrativo Disciplinar em substituição às 
servidoras indicadas pelo Art. 1º da Portaria nº 030/2017:
•Cleide Maria Grande Moreira em substituição à servidora Ka-
rina Scorsin F. Muller;
•Fabíola Cury de Andrade Neitzke em substituição à servidora 
Vanessa R. Catani do Valle.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juven-
tude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 12 de setem-
bro de 2017.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 062/2017
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infân-
cia – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Designar as seguintes servidoras para compor Comis-
são de Processo Administrativo Disciplinar em substituição às 
servidoras indicadas pelo Art. 1º da Portaria nº 031/2017:
•Sedinéia Slivinski em substituição à servidora Denise Apª Mo-
raes;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juven-
tude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 12 de setem-
bro de 2017.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente da Fundação Proteger
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PORTARIA Nº 063/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Sede Administrativa da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, para dirigi-
rem veículos leves oficiais, eventualmente, em razão da neces-
sidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições 
inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de res-
ponsabilidade anexo, até 31 de dezembro de 2017:
I – Alexandre Machado Becher, portador da CNH: 03999115936;
II –  Luis Antonio Dias de Lima, portador da CNH: 02840564103;
III –  Marcio Anderson Miqueta, portador da CNH: 01232268810;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2017.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial 
da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 17 de 
setembro de 2017.

Lidiane de Cássia Martins A. Vatrin 
Presidente da Fundação Proteger

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me 
foi concedida para conduzir veículo oficial leve da Fundação 
de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO 
PROTEGER, por meio da Portaria nº 063/2017, declaro que 
estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trân-
sito Brasileiras e devidamente habilitado para condução de ve-
ículo de passageiros. 
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem. 
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada. 
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade. 

Guarapuava, 1º de setembro de 2017. 

NOME: __________________________________________
CNH: __________________________________
CARGO/FUNÇÃO: __________________________________
DEPARTAMENTO/UNIDADE: _________________________

PORTARIA Nº 064/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas pelo inciso III do Art. 79 da Lei Complementar 
nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º - Designar o servidor Marcio Anderson Miqueta, cargo 
Controlador Interno, para exercer a Função Gratificada de As-
sessoramento, junto a Presidência da Fundação Proteger, na 
proporção de 90% (noventa por cento), a partir do dia 01 de 
Setembro de 2017.
Art. 2º - Esta publicação revoga a portaria nº 010/2017 em sua 
totalidade.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de Setembro de 2017.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial 
da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 15 de 
Setembro de 2017.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 065/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso III do Art. 79 da Lei Complementar nº 
060/2016,

RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Sonia Maria Makuch, cargo Ofi-
cial Administrativo, para exercer a função gratificada de As-
sessoramento, junto a Presidência da Fundação Proteger, na 
proporção de 40% (quarenta por cento), a partir do dia 01 de 
Setembro de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de Setembro de 2017.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial 
da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 18 de 
Setembro de 2017.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 066/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso III do Art. 79 da Lei Complementar nº 
060/2016,

RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Karin Cristini Nascimento Tome, 
cargo Contador,  para exercer a função gratificada de Asses-
soramento, junto a Presidência da Fundação Proteger, na pro-
porção de 40% (quarenta por cento), a partir do dia 01 de Se-
tembro de 2017.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de Setembro de 2017.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial 
da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 18 de 
Setembro de 2017.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger
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PORTARIA Nº 067/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo inciso III do Art. 79 da Lei Complementar nº 
060/2016,

RESOLVE

Art. 1º - Designar a servidora Simone da Silva Marques, cargo 
Pedagoga,  para exercer a função gratificada de Assessora-
mento, junto a Presidência da Fundação Proteger, na propor-
ção de 50% (cinquenta por cento), a partir do dia 01 de Setem-
bro de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de Setembro de 2017.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial 
da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 18 de 
Setembro de 2017.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 068/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 222 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º – Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 051/2017, dilação de prazo por 30 (trinta) dias, a 
partir de 15 de setembro de 2017. 
Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a partir de 15 de setembro 
de 2017.

Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 19 de setembro de 2017.

LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETOS

DECRETO N° 054/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 

Art. 1º. - Nomear o servidor REGINALDO ANTONIO LOPES, 
portador da RG nº. 5.752.439-1 e CPF 014.949.949-33, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Gilson Moreira d
a Silva a partir desta data. 
Art. 2º. –  O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-

ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
                 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 04 de se-
tembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 055/2017
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Públi-
co 01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II 
da Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 
15 de junho de 2016, o servidor ZEYAD REDA SAFADI, CPF 
070.752.639-60, RG 9.652.182-0, para exercer em caráter efe-
tivo o cargo de Analista Legislativo, tendo como remuneração a 
constante do anexo I da LC 61/2016, lotado no Departamento 
Legislativo, a partir desta data.  
Art. 2º O cargo de Analista Legislativo tem como função: A con-
formação à técnica legislativa os projetos de leis municipais, 
decretos, resoluções, portarias, etc conforme artigo 59, pará-
grafo único da Constituição Federal e lei complementar Federal 
95/1998 e alterações; será responsável ainda pela alimentação 
e atualização de sistemas de bancos de dados de todos os 
atos normativos municipais, seja perante o Portal da Transpa-
rência ou nos sistemas internos de atos legislativos; Zelar pela 
técnica legislativa, sendo o responsável por todas as inclusões 
de pautas e ordem formal e material dos processos legislativos, 
visando adequação a norma; Efetuar e auxiliar nos serviços e 
rotinas administrativas inerentes aos trabalhos realizados pela 
Secretaria Geral da Câmara Municipal de Guarapuava; Prestar 
atendimento e esclarecimentos ao público interno e externo; 
redigir e revisar atas, projetos, requerimentos, ofícios e leis; 
revisar textos com acurácia; instruir o processo legislativo ob-
servando prazos, normas e procedimentos legais vinculados a 
Lei Orgânica, Regimento Interno e demais legislação pertinen-
tes; organizar, classificar, registrar, selecionar, redigir, catalo-
gar, arquivar processos, textos, ofícios e documentos em geral; 
manter conduta profissional compatível com os princípios regu-
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ladores da Administração Pública, especialmente os princípios 
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicida-
de, da razoabilidade e da eficiência, preservando o sigilo das 
informações; monitorar e desenvolver as áreas de protocolo e 
serviços de postagem; executar outras atividades correlatas.
Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 13 de setembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 056/2017
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Público 
01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II da 
Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 de 
junho de 2016, o servidor WILSON LUCIANO SCHMITZ, CPF 
880.819.669-00, RG 5.122.311-0, para exercer em caráter efe-
tivo o cargo de Analista de Licitações e Contratos, tendo como 
remuneração a constante do anexo I da LC 61/2016, lotado na 
Diretoria de Gestão Administrativa, Departamento de Compras 
e Licitações, a partir desta data.  
Art. 2º O cargo de Analista de Licitações e Contratos tem como 
função: Organizar os diplomas legais e normas aplicáveis a 
licitações e compras; o cadastro de fornecedores de bens e 
materiais e de prestadores de serviços; a elaboração dos ins-
trumentos convocatórios de licitações; publicações, a instrução 
dos processos licitatórios; verificar e  acompanhar o registro 
de preços praticados em relação a materiais e serviços a ser 
realizado pela Diretoria de Gestão Administrativa; elaborar as 
justificativas legais nos casos de dispensa e inexigibilidade de 
licitação estendendo-se a todos os procedimentos necessários 
para a formalização dos processos licitatórios, até a efetiva 
homologação, adjudicação e contratação, mantendo arquiva-
dos todos os processos de licitação e de dispensa, bem como 
cópia de todos os contratos firmados pela Câmara Municipal; 
assessorar a Comissão de Licitações no desempenho de suas 
funções regulares; alimentar os sistemas de informática dispo-
níveis, bem como o site do Tribunal de Contas, Portal da Trans-
parência, cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas 
dos superiores, bem como desempenhar outras funções que 
lhe forem regularmente atribuídas. 
Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 13 de setembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 057/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 

Art. 1º. - Nomear a servidora THYALA TOCZEK KRISSA, por-
tadora da RG nº. 10037790-0 e CPF 058.318.839-73, para 
exercer o cargo em comissão de Assessora de Gabinete Par-
lamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II 

da LC 61/2016, lotada no gabinete parlamentar do Ver. João 
Carlos Gonçalves a partir desta data. 
Art. 2º. –  O cargo de Assessora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
                      
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de se-
tembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 058/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 

Art. 1º. - Nomear a servidora JULIANE DE ALMEIDA RI-
BAS QUARTIERO, portadora da RG nº. 7.650.981-6 e CPF 
007.124.219-80, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sora de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível 
CCL-n5 do anexo II da LC 61/2016, lotada no gabinete parla-
mentar do Ver. Anderson Marcelo de Lima a partir desta data. 
Art. 2º. –  O cargo de Assessora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
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na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
                
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de se-
tembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 059/2017
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Público 
01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II da 
Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 15 de 
junho de 2016, o servidor ALEX JUNIOR CAMARGO CHIMI-
LOVSKI, CPF 098.386.769-00, RG 12.543.169-0, para exercer 
em caráter efetivo o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, ten-
do como remuneração a constante do anexo I da LC 61/2016, 
lotado no Departamento de Serviços Administrativos, a partir 
desta data.  
Art. 2º O cargo de Auxiliar de Serviços Gerais tem como fun-
ção: Promover a higienização de mobiliários, equipamentos, 
pisos, janelas, vidros e sanitários, preservando os ambientes 
de trabalho; zelar pela conservação de plantas e jardins; re-
mover entulhos e lixo, auxiliar nos serviços de copa, executar 
outras tarefas correlatas. 
Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 15 de setembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 060/2017
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapua-
va, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são con-
feridas por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear em virtude de habilitação no Concurso Públi-
co 01/2017, de acordo com o que dispõe o art. 37, inciso II 
da Constituição Federal e a Lei Complementar 61/2016, de 
15 de junho de 2016, o servidor GABRIEL BORGES, CRC/
PR-074581/O-5, CPF 073.625.139-17, RG 10.978.890-2, para 
exercer em caráter efetivo o cargo de Assistente de Contabili-
dade, tendo como remuneração a constante do anexo I da LC 
61/2016, lotado na Diretoria de Gestão Financeira, no Departa-
mento de Contabilidade, a partir desta data.  
Art. 2º O cargo de Assistente de Contabilidade tem como fun-
ção: Auxiliar e assessorar na redação, revisão, cálculos, digita-
ção e lançamento de documentos contábeis diversos tais como 
empenho prévio, pagamento e liquidação contábil, operando 
equipamentos; promover a classificação das despesas anali-
sando a natureza das mesmas para apropriar custos de bens 
e serviços, promover a organização e o arquivamento de do-
cumentação contábil, desempenhar ainda outras funções cor-
relatas ao cargo.
Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-

ra, revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 18 de setembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 061/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 

Art. 1º. - Nomear a servidora GILMARA GARCIA KLUBER, 
portadora da RG nº. 8.023.372-8 e CPF 028.116.459-26, para 
exercer o cargo em comissão de Assessora de Gabinete Par-
lamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da 
LC 61/2016, lotada no gabinete parlamentar do Ver. Aldonei 
Luis Bonfim a partir desta data. 
Art. 2º. –  O cargo de Assessora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 18 de se-
tembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO LEGISLATIVO N°  04/2017
Concede prévia autorização Legislativa ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, para ausentar-se do País.

Autores: Mesa Executiva
Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e 
eu promulgo o seguinte Decreto Legislativo: 
Art. 1° Fica concedido ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
Prefeito Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, prévia autoriza-
ção, para ausentar-se do País, por até 15 dias, no período de 
18 de setembro de 2017 à 31 de dezembro de 2020.
Art. 2º Autorização concedida no artigo anterior é de confor-
midade com o que determina a Lei Orgânica do Município de 
Guarapuava.
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Art. 3º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de 
sua aprovação. 

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 19 de setembro 
de 2017.

JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente

PEDRO LUIZ MORAES 
2º Vice-Presidente

SERGIO ANDRÉ NIEMES 
2º Secretário

DANILO DOMINICO
1º Vice-Presidente

VALDOMIRO BATISTA 
1º Secretário

ALDONEI LUÍS BONFIM 
3º Secretário 
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