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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 24 de outubro de 2019
Veiculação: 24 de outubro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1713

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

LEI Nº 2979/2019 
Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais, Mestres e 
Funcionários do Colégio Estadual Cesar Stange.
(Autor: Sergio André Niemes)
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 declarada de utilidade pública a nível municipal a 
Associação de Pais, Mestres e Funcionários Cesar Stange, do 
Colégio Estadual Cesar Stange, entidade sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ sob n° 79.322.145/0001-69, com sede na 
Rua Miguel Gelinski, nº 241, no Bairro Continental, Município 
de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2º Associação de Pais, Mestres e Funcionários Cesar Stan-
ge, é um órgão sem fins lucrativos de representação dos pais, 
mestres e funcionários do estabelecimento de ensino, não ten-
do caráter político-partidário, religioso, racial e não sendo re-
munerados seus dirigentes, conselheiros ou membros.
Art. 3º A entidade acima distinguida, se obriga a publicar, se-
mestralmente, a demonstração da receita obtida e da despesa 
realizada no período anterior.
Art. 4º Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública 
caso a entidade distinguida:
I - deixar de apresentar, durante 3 (três) anos consecutivos, 
sem motivo justificado, o relatório semestral a que se refere o 
artigo 2° desta Lei;
II  - deixar ou se negar a prestar os serviços compreendidos 
nos fins estatutários para a qual foi constituída;
III - remunerar, sob qualquer forma, os membros da sua Di-
retoria ou conceder e distribuir lucros, bonificações ou outras 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.
Guarapuava, 04 de outubro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2980/2019 

Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais, Mestres e 
Funcionários Júlia de Santa Maria, do Colégio Estadual Vis-
conde de Guarapuava.
(Autor: Sergio André Niemes)
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 declarada de utilidade pública a nível municipal 
a Associação de Pais, Mestres e Funcionários Júlia de Santa 
Maria, do Colégio Estadual Visconde de Guarapuava, entidade 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob n° 78.283.124/0001-
19, com sede na XV de Novembro, nº 3150, no Bairro Centro, 
Município de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2º Associação de Pais, Mestres e Funcionários Júlia de 

Santa Maria, é um órgão sem fins lucrativos de representa-
ção dos pais, mestres e funcionários do estabelecimento de 
ensino, não tendo caráter político-partidário, religioso, racial 
e não sendo remunerados seus dirigentes, conselheiros ou 
membros.
Art. 3º A entidade acima distinguida, se obriga a publicar, se-
mestralmente, a demonstração da receita obtida e da despesa 
realizada no período anterior.
Art. 4º Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública 
caso a entidade distinguida:
I - deixar de apresentar, durante 3 (três) anos consecutivos, 
sem motivo justificado, o relatório semestral a que se refere o 
artigo 2° desta Lei;
II - deixar ou se negar a prestar os serviços compreendidos nos 
fins estatutários para a qual foi constituída;
III - remunerar, sob qualquer forma, os membros da sua Di-
retoria ou conceder e distribuir lucros, bonificações ou outras 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 04 de outubro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2981/2019 
Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais, Mestres 
e Funcionários do Colégio Rural Estadual Benedito de Paula 
Louro.
(Autor: Sergio André Niemes)
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 declarada de utilidade pública a nível municipal a 
Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio Rural 
Estadual Benedito de Paula Louro, entidade sem fins lucrati-
vos, inscrita no CNPJ sob n° 10.360.563/0001-44, com sede 
na Rua Antônio Lustosa de Oliveira, s/n, no Distrito do Guaira-
cá, Município de Guarapuava, Estado do Paraná.
Art. 2º Associação de Pais, Mestres e Funcionários do Colégio 
Rural Estadual Benedito de Paula Louro, é um órgão sem fins 
lucrativos de representação dos pais, mestres e funcionários 
do estabelecimento de ensino, não tendo caráter político-parti-
dário, religioso, racial e não sendo remunerados seus dirigen-
tes, conselheiros ou membros.
Art. 3º A entidade acima distinguida, se obriga a publicar, se-
mestralmente, a demonstração da receita obtida e da despesa 
realizada no período anterior.
Art. 4º Cessarão os efeitos da declaração de utilidade pública 
caso a entidade distinguida:
I - deixar de apresentar, durante 3 (três) anos consecutivos, 
sem motivo justificado, o relatório semestral a que se refere o 
artigo 2° desta Lei;
II - deixar ou se negar a prestar os serviços compreendidos nos 
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fins estatutários para a qual foi constituída;
III - remunerar, sob qualquer forma, os membros da sua Di-
retoria ou conceder e distribuir lucros, bonificações ou outras 
vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 04 de outubro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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