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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 28 de maio de 2019
Veiculação: 28 de maio de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1605

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

LEI Nº 2939/2019

LEIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Denomina o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do 
Alto Cascavel de Izabel de Oliveira Pacheco.
Autor: Gilson da Ambulância

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Denomina o CMEI localizado na Rua Miguel Couto, N° 
1760 no Bairro Alto Cascavel, nesta cidade de Guarapuava de 
CMEI Izabel de Oliveira Pacheco.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 27 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2940/2019
Institui no Município de Guarapuava o Projeto de Integração 
Sócio Esportivo “Semana dos Jogos Municipais Interbairros” e 
dá outras providências.
Autor: Marcio Luiz Carneiro do Nascimento

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica Instituída a “Semana de Jogos Municipais Inter-
bairros” no Município de Guarapuava, destinada a promover 
competições esportivas entre crianças, adolescentes e adultos 
em diversas modalidades esportivas.
§ 1º Ficam proibidas as inscrições de atletas e equipes profis-
sionais.
§ 2º A Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, será res-
ponsável pela organização e coordenação da Semana de Jo-
gos Municipais Interbairros.
§ 3º A Secretaria Municipal de Saúde, através de uma junta 
médica, será responsável pela realização dos exames médicos 
necessários aos atletas para prática de esportes e o acompa-
nhamento desses atletas nos locais de realização dos jogos 
interbairros.
§ 4º Fica inclusa a participação dos bairros dos distritos de En-
tre Rios, Guairacá, Guará e Palmeirinha na “Semana de Jogos 
Municipais Interbairros. ”
§ 5º Para que seja possível a participação dos distritos na “Se-
mana de Jogos Municipais Interbairros”, fica o Poder Executivo 
autorizado a disponibilizar o transporte para os atletas. 

Art. 2º As competições serão realizadas em modalidades cole-

tivas e individuais a serem definidas pela Secretaria Municipal 
de Esportes e Recreação.

Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Esportes e Recrea-
ção, além das atribuições que forem necessárias ao fiel cum-
primento desta Lei:
I – definir o calendário dos jogos municipais;
II – escolher as modalidades dos jogos;
III – distribuir medalhas e troféus aos campeões;
IV – definir os locais dos jogos.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei, corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas se necessário.

Art. 5º A Semana de Jogos Municipais Interbairros, criada por 
esta lei, após cumpridos os prazos legais deverá ser incluída 
no Calendário Oficial de Eventos do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, e será realizada anualmente.

Art. 6º A fiscalização desta lei ficará a cargo do Poder Execu-
tivo.

Art 7º Esta Lei será regulamentada no que couber pelo Poder 
Executivo e entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua pu-
blicação oficial.

Guarapuava, 27 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2941/2019
Institui no Municipio de Guarapuava o “Campeonato Municipal 
da Pessoa com Deficiência” e dá outras providências.
Autor: Marcio Luiz Carneiro do Nascimento

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído no Municipio de Guarapuava o “Campeo-
nato Municipal da pessoa com deficiência. ”
§ 1º Consideram-se pessoas com deficiências aquelas que tem 
impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, inte-
lectual ou sensorial, as quais em interação com diversas bar-
reiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na so-
ciedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 2º A indicação das modalidades esportivas que farão parte do 
Campeonato, a data de realização e a organização do evento 
ficarão a cargo da Secretaria Municipal de Esporte e Recrea-
ção.

Art. 2º Para efetivo cumprimento desta lei, poderá o Poder Exe-
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cutivo firmar convênios com entidades públicas ou privadas, 
ligadas à Pessoas com Deficiência, para o desenvolvimento 
adequado desta lei.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei, corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas se necessário.

Art. 4º O Campeonato Municipal da Pessoa com Deficiência, 
criado por esta lei, após cumpridos os prazos legais deverá 
ser incluído no Calendário Oficial de Eventos do Municipio de 
Guarapuava, estado do Paraná e será realizado anualmente.

Art. 5º A fiscalização desta lei ficará a cargo do Poder Execu-
tivo.

Art. 6º Essa Lei será regulamentada no que couber pelo Poder 
Executivo e entrará em vigor 60 (sessenta) dias após sua pu-
blicação oficial.

Guarapuava, 27 de maio de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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