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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 18 de dezembro de 2019
Veiculação: 18 de dezembro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1748

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS
LEI Nº 3005/2019 

Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Guara-
puava o “Enterro do Leitão.
Autor: Maria José Mandu Ribeiro Ribas

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

Art. 1° Fica incluído no calendário oficial de eventos do muni-
cípio de Guarapuava, o “Enterro do Leitão”, que será realizado, 
na primeira quinzena de abril de cada ano. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 

LEI Nº 3006/2019 
Dispõe sobre a Implantação do Programa Municipal de Incen-
tivo a Doação e Reaproveitamento de Alimentos no âmbito do 
Município de Guarapuava e dá outras providências.
Autor: Valdemar Calixtro dos Santos

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Esta Lei institui o Programa Municipal de Incentivo a 
Doação e Reaproveitamento de Alimentos, que tem por objeti-
vo promover a doação de alimentos por parceiros do programa 
que comercializem gêneros alimentícios a instituições de ca-
ridade ou entidades voltadas à produção de adubo orgânico. 
Art. 2º Poderão aderir como doadores de alimentos voluntaria-
mente ao Programa: supermercados, distribuidores de hortifrú-
ti e estabelecimentos similares; “Feira do Produtor Rural”; ou 
pessoa física ou jurídica, que comercializem gêneros alimen-
tícios. 
Art. 3º O estabelecimento comercial, a pessoa física ou jurí-
dica que aderirem ao Programa deverá firmar contrato formal 
com a instituição de assistência social ou entidade destinada à 
produção de adubo para cumprir com as normas estabelecidas 
nesta Lei. 
Art. 4º Podem ser doados para instituições de caridade alimen-
tos industrializados ou in natura, dentro do prazo de validade, 
que, por qualquer razão, tenham perdido sua condição de co-
mercialização sem, contudo, terem sido alteradas as proprie-
dades do valor nutricional, que garantam condições adequadas 
e seguras para consumo humano, conforme, especificações 
técnicas. 
Art. 5º As sobras de alimentos que não se encontrem em con-
dições apropriadas ao consumo humano podem ser destina-

das às entidades voltadas à produção de adubo orgânico. 
Art. 6º Os alimentos objeto desta Lei destinados às entidades 
de caráter assistencial, podem ser doados nos casos em que 
atenderem a todas as especificações técnicas exigidas para 
consumo, respeitando as determinações estipuladas pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Ministério 
da Saúde, Ministério da Agricultura e outras normas estabele-
cidas em lei federal, estadual e municipal.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, também observará os 
critérios contido no Código de Postura do Município de Guara-
puava, art. 71 e art.72, Capítulo IV da Higiene da Alimentação 
da Lei Complementar nº 7/2004, de 02 de setembro de 2004, 
que garantem a segurança do alimento em todas as etapas do 
processo de produção, transporte, distribuição e consumo. 
Art. 7º No momento do recebimento dos alimentos os estabele-
cimentos doadores e as instituições de caridade receptoras são 
responsáveis por aferir a qualidade dos produtos da doação. 
§ 1º O estabelecimento comercial, a pessoa física ou jurídica 
que concordarem em doar os alimentos, poderão estabelecer 
o horário para as entidades beneficiadas retirarem os produtos; 
§ 2º A instituição beneficiada poderá recusar os alimentos caso 
suspeite de que os mesmos são impróprios para o consumo. 
§ 3º Caberá à instituição de caridade beneficiada a coleta e 
o transporte dos alimentos doados em condições adequadas, 
assim como o seu armazenamento, que não comprometam 
sua qualidade higiênico-sanitária, conforme normas legalmen-
te previstas. 
§ 4º As entidades beneficiadas citadas nesta Lei deverão pres-
tar contas, anualmente, ao estabelecimento ou pessoa respon-
sável pela doação, sobre as atividades por ela desenvolvidas. 
Art. 8º A instituição beneficente favorecida deverá manipular os 
alimentos recebidos e elaborar suas refeições, exclusivamen-
te, no seu local de assistência, ficando vedada qualquer trans-
ferência das preparações ou dos produtos in natura recebidos 
em doação. 
Art. 9º Para atendimento ao disposto nesta Lei, o Poder Exe-
cutivo Municipal poderá estabelecer normas complementares 
dando-lhe eficácia e aplicabilidade, em especial, propor as con-
dições administrativas, fiscalizatória, critério higiênico-sanitária 
necessária à triagem, separação, embalagem e distribuição 
dos produtos destinados à doação, bem como, o Executivo po-
derá aplicar a regra previsto no art. 63 - XIII da Lei Orgânica do 
Município de Guarapuava. 
Art. 10. Esta lei entra em vigor no prazo de noventa dias, a 
partir da data de sua publicação. 

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 
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LEI Nº 3007/2019 
Dispõe sobre a implantação de informativo da “Manobra de 
Heimlich” em cartazes e/ou nos Cardápios de estabelecimen-
tos que comercializam alimentos prontos para o consumo no 
Município de de Guarapuava e dá outras providências. 
Autor: Dognei

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

Art. 1° Ficam os Restaurantes, Bares, Hotéis, Padarias, Do-
cerias, Sorveterias, Choperia, Pizzarias, Churrascarias, Lan-
chonetes, Cafeterias, Cantinas e demais estabelecimentos 
comerciais congêneres do Município de Guarapuava, que co-
mercializam produtos prontos para consumo, autorizados a afi-
xar de maneira visível o informativo da Manobra de Heimilich.
§ 1° A implantação dos informativos ocorrerá a expensas do 
comerciante. 
§ 2° Todas as formas de fazer a manobra devem estar descri-
tas e ilustradas. 
§ 3° O informativo previsto no caput desse artigo que fala da 
Manobra de Heimlich, (desobstrução das vias aéreas através 
de indução de tosse artificial). Deverá ser/estar afixado em 
uma parede de fácil visibilidade e/ou nos cardápios.

Art. 2º Fica a critério do Chefe do Poder Executivo a desig-
nar o órgão competente e/ou a Secretaria responsável para 
acompanhamento da alocação dos informativos da Manobra 
de Heimlich nos estabelecimentos. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data 
de sua publicação. 

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 
LEI Nº 3008/2019 

Institui o “Dia de Doar” no calendário oficial do Município de 
Guarapuava. 
Autor: Celso Lara da Costa

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Fica instituído o “Dia de Doar”, a ser comemorado anu-
almente no dia 03 de Dezembro. 
Art. 2º As atividades alusivas ao Dia de Doar têm os seguintes 
objetivos: 
I – promover a cultura de doação para fins de filantropia no 
Município; 
II – mobilizar indivíduos, empresas, entidades e governo por 
uma cidade mais generosa, voluntária e solidária, em especial 
para com as organizações da sociedade civil sem fins lucrati-
vos; 
III – incentivar a promoção de atividades relacionadas ao Dia 
de Doar nos órgãos públicos; 
IV – divulgar as ações do Dia de Doar nos canais oficiais de 
imprensa e meios eletrônicos do Município.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 

LEI Nº 3009/2019 
Denomina a Rua D Código 19445, situada no Loteamento João 
Gelinski - Bairro Alto Cascavel de “Eduardo Schepanski” 
Autor: João Carlos Gonçalves

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada Rua D Código 19445, situada no Lo-
teamento João Gelinski, no Bairro Alto Cascavel, na cidade de 
Guarapuava, Estado do Paraná, de “Eduardo Schepanski”. 
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando quaisquer disposições contrárias. 

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 

LEI Nº 3010/2019 
Denomina a Rua Projetada "B" código 12424, da Colônia Sa-
mambaia, no Distrito de Entre Rios, de “Rua Stefan Jäger”.
Autor: Celso Lara da Costa

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1° Fica denominada a Rua "Corredor B", Código 12424, 
situada na Colônia Samambaia, município de Guarapuava, Es-
tado do Paraná, de "Rua Stefan Jäger”.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 06 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 

LEI Nº 3011/2019 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixar cartazes informando 
a disponibilidade do “Drink La Penha” em lanchonetes, bares, 
casas noturnas e restaurantes de Guarapuava, como forma de 
auxiliar as mulheres que se sintam ameaçadas ou coagidas 
por outra pessoa. 
Autores: Dognei e Marcio Luis 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. 1° Ficam as lanchonetes, bares, casas noturnas e restau-
rantes, obrigados a adotar medidas para auxiliar as mulheres 
que se sintam em situação de risco nas dependências desses 
estabelecimentos no âmbito do Município de Guarapuava.
§ 1º Deverá estar fixado no banheiro cartazes sugerindo o 
“Drink La Penha”, quando a vítima se sentir ameaçada ou co-
agida, ou, em caso de encontro com alguém que não é a pes-
soa que se dizia ser, no caso fake: quando se passa por outra 
pessoa.
§ 2º O cartaz deverá ser fixado nos banheiros femininos e ba-
nheiros da família, também poderá estar em outras partes dos 
estabelecimentos, visando sempre preservar a segurança das 
mulheres e deverá conter frases de alerta, tendo por objetivo 
informar sobre a disponibilidade no estabelecimento do “Drink 
La Penha” em caso de necessidade.
Art. 2º Os funcionários deverão auxiliar a vítima que estiver 
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se sentindo ameaçada ou coagida: levando-a até o veículo 
(Uber, Taxi e outros). Outros mecanismos como celular do es-
tabelecimento poderá ser usado, devendo para tanto haver a 
disposição do número no cartaz, para em caso de necessidade 
seja enviado mensagem para o atendente, e, nos casos mais 
graves chamar a polícia. 
Art. 3º Os estabelecimentos comerciais previstos nessa Lei de-
verão treinar e capacitar seus funcionários para a efetiva ajuda 
nos casos descritos. 
Art. 4º O não cumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o 
estabelecimento infrator à multa correspondente a 20 (vinte) 
UFM’s. Parágrafo único. Em caso de reincidência, será apli-
cada multa equivalente ao dobro do valor previsto no “caput” 
deste artigo. 
Art. 5º Fica a critério do Chefe do Poder Executivo designar o 
órgão competente e/ou a Secretaria responsável para acom-
panhamento da alocação dos informativos do “Drink La Penha” 
nos estabelecimentos.
Art. 6º Essa Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após sua 
publicação.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho 
Prefeito Municipal 

LEI COMPLEMENTAR Nº 118/2019 
Dispõe sobre isenção por tempo determinado de imposto pre-
dial e territorial urbano – IPTU para novos loteamentos, lote-
amentos abrangidos pelas Leis Municipais Complementares 
72/2016 e 82/2017 e condomínios fechados de lotes, regular-
mente cadastrados na área urbana do Município de Guarapua-
va e dá outras providencias.

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 
isenção por tempo determinado de imposto predial e territorial 
urbano – IPTU para novos loteamentos, loteamentos abrangi-
dos pelas Leis Municipais Complementares 72/2016 e 82/2017 
e condomínios fechados de lotes, regularmente cadastrados 
na área urbana do Município de Guarapuava.
Parágrafo único. O incentivo fiscal que trata o caput deste arti-
go será na forma de isenção, limitando-se apenas ao Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU.
Art. 2º Para Loteamentos com até 250 lotes, fica isento do 
IPTU pelo período máximo de até 05(cinco) anos, contados a 
partir do 1º dia útil do ano subsequente da aprovação do De-
creto da aprovação do projeto do loteamento.
Art. 3º O prazo para o incentivo à concessão da isenção será 
computado da seguinte forma:
I - No primeiro e segundo ano, será concedida a isenção de 
100% (cem por cento) para os lotes não comercializados;
II - No terceiro ano, será concedida isenção de 80% (oitenta 
por cento) para os lotes não comercializados;
III - No quarto ano, será concedida isenção de 60% (sessenta 
por cento) para os lotes não comercializados;
IV - No quinto ano, será concedida isenção de 40% (quarenta 
por cento) para os lotes não comercializados.
Art. 4º Para loteamentos aprovados com número superior a 
250 (duzentos e cinquenta) lotes, a isenção será pelo prazo 
máximo de 10 (dez) anos contados a partir do 1º dia útil do ano 
subsequente ao Decreto da aprovação do loteamento, conce-
dida da seguinte forma:

I - Nos cinco primeiros anos a isenção será de 100% (cem por 
cento) para os lotes não comercializados;
II - A partir do sexto ano, será concedida isenção de 80% (oi-
tenta por cento) para os lotes não comercializados;
III - A partir do sétimo ano, será concedida isenção de 70% 
(setenta por cento) para os lotes não comercializados;
IV - A partir do oitavo ano, será concedida isenção de 60% 
(sessenta por cento) para os lotes não comercializados;
V - A partir do nono ano, será concedida isenção de 50% (cin-
quenta por cento) para os lotes não comercializados;
VI - No décimo ano, será concedida isenção de 30% (trinta por 
cento) para os lotes não comercializados.
Art. 5º O incentivo fiscal de cada lote cessa imediatamente 
após a transferência de titularidade do loteador e/ou empreen-
dedor ao comprador ou compromissário comprador.
Art. 6º A comprovação da comercialização se dará através do 
recolhimento da guia de ITBI, por meio de escritura pública de 
compra e venda e/ou através da matricula do imóvel.
Art. 7º O Loteador e/ou empreendedor deverá requerer o be-
nefício de isenção a cada exercício, por meio de requerimento, 
protocolado junto ao Protocolo Geral da Prefeitura de Guara-
puava e encaminhar ao Departamento de Receita, instruído 
com documentos necessários e comprobatórios para análise 
acerca do pedido de isenção previstos no parágrafo 2º.
Art. 8º Como incentivo ao desenvolvimento de novos condo-
mínios horizontais fechados de lotes acima de 50 unidades, 
será concedido a isenção do IPTU pelo período máximo de 5 
(cinco) anos, a contar do primeiro dia seguinte a aprovação do 
projeto do condomínio no DEAPRO e emissão de Alvará, da 
seguinte forma:
I - No primeiro ano e segundo ano, será concedida a isenção 
de 100% (cem por cento), para os lotes não comercializados;
II - No terceiro ano, será concedida a isenção de 80% (oitenta 
por cento), para os lotes não comercializados.
a) No quarto ano, será concedida a isenção de 60% (sessenta 
por cento), para os lotes não comercializados.
b)No quinto ano, será concedida a isenção de 40% (quarenta 
por cento), para os lotes não comercializados.
Art. 9º Para fins de lançamento do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, a administração tributária do município poderá atua-
lizar o valor venal dos lotes de loteamentos e condomínios já 
existentes e/ou que venham a ser aprovados, com base em 
documentação apresentada pelo contribuinte e/ou avalia-
ção realizada de acordo com o mercado imobiliário local, em 
consonância com o disposto no artigo 146 da Lei municipal 
1.108/2001 – Código Tributário Municipal e artigos 146 e 148 
da Lei 5.172/1966 do Código Tributário Nacional.
Parágrafo único. O empreendedor responsável pelo loteamen-
to deverá informar o adquirente do imóvel, constando no do-
cumento de transferência de titularidade a aplicabilidade deste 
dispositivo legal.
Art. 10. Fica autorizada a redução de alíquota do IPTU Ter-
ritorial, prevista na alínea “a”, do inciso II do art. 143 da Lei 
municipal nº 1.108/2001, alterada pela Lei Complementar nº 
071/2016, de 3,0% (três por cento) para 1,6 (um virgula seis 
por cento) para os imóveis não edificados, situados no distrito 
sede que sejam comprovadamente utilizados para desenvolvi-
mento de atividade econômica referente a serviços de estacio-
namento.
Parágrafo único. A redução prevista no caput deste artigo fica 
condicionada a:
I – I.Comprovação da regularidade da atividade por meio da 
concessão de licença de localização de estabelecimento de 
prestação de serviços, no qual, a atividade principal seja a de 
serviços de estacionamento;
II – II.Comprovação da regularidade da prestação destes ser-
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viços.
Art. 11. Por ocasião da promulgação desta lei, poderá o poder executivo regulamentar casos omissos através de Decreto.
Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogando as Leis Complementares nº 072/2016 e nº 082/2017 e 
demais disposições ao contrário.

Guarapuava, 18 de dezembro de 2019.

 Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETOS
DECRETO Nº 7668/2019 

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 servidor Lineu Domingos Carleto Junior, nomeado pelo Decreto 1617/2008, no cargo de Médico 
generalista de Pronto Atendimento, 20h, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01 de dezembro de 2019.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de dezembro de 2019.

Guarapuava, 12 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7671/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 27, 
inciso IX, da Constituição do Estado do Paraná e a Lei Municipal nº 1980/2011,

DECRETA

Art. 1º Comunicar os empregados regidos pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, abaixo relacionados, admitidos 
por prazo determinado por meio de Processo Seletivo Simplificado – PSS para a função de Médico Generalista de Pronto Aten-
dimento 20 horas e ESF 40 horas, que por parte do empregador, nos termos das supracitadas leis, estão com seus contratos de 
trabalho prorrogados por mais 01 (um) ano, contando-se a partir do dia 02 de janeiro de 2020, exceto se manifestarem por escrito 
o seu não interesse pela prorrogação contratual:
I – Celso Nilo Didone Filho – Médico Generalista de Pronto Atendimento 20 horas, lotada na Secretaria de Saúde;
II – Andrey Daczuk – Médico Generalista de ESF 40 horas, lotado na Secretaria de Saúde;
III – Marlon Henrique Alvarenga – Médico Generalista de ESF 40 horas, lotado na Secretaria de Saúde;

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7678/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar a servidora Elenita Luiza Lodi, matrícula nº 171220/1, para responder como Secretária Municipal Interina de 
Assistência e Desenvolvimento Social, no período de 06/01/2020 à 23/01/2020, em substituição ao Sr. Ari Marcos Bona, titular 
do cargo.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

      Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7680/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar o servidor Leonardo José Valenga, matrícula nº 16665-0, para responder interinamente pela Secretaria Munici-
pal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, no período de 06 a 26 de janeiro de 2020, em razão de férias do Sr. Itacir José Vezzaro, 
Secretário titular da pasta.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020, revogando as dis-
posições em contrário.

Guarapuava, 17 de dezembro de 2019.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7682/2019 
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DECRETO Nº 7683/2019 
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DECRETO Nº 7684/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar a servidora Elizane Zelinski, matrícula nº 17950-7, para responder interinamente pela Procuradoria Geral do 
Município, durante o período de 06/01/2020 à 20/01/2020.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 18 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7685/2019 
Estabelece a PGV como base de cálculo para os imóveis de propriedade do Município de Guarapuava e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecido como base de cálculo para avaliação de bens imóveis de propriedade do Município de Guarapuava, 
a Planta Genérica de Valores – PGV, analisada pela Comissão designada através da Portaria 659/2017, e Lei nº 1108/2001 e 
alterações.

Art. 2º A valoração dos imóveis através da Planta Genérica de Valores - PGV será tão somente para fins contábeis de receita 
patrimonial.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Guarapuava, 18 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7686/2019 
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 898/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2035/2012,

R E S O L V E

Art. 1º Autoriza a prorrogação da disposição funcional da servi-
dora Rosana de Fátima de Paula Louro Xavier, cargo Educador 
Ambiental, matrícula nº 14249-2, para prestar serviços na Di-
retoria Administrativa Financeira – DIAFI no Departamento de 
Recursos Humanos – DRH do Instituto Ambiental do Paraná, 
no Município de Curitiba, no período de 01 de janeiro de 2020 
a 31 de dezembro de 2020, com ônus para o órgão de origem, 
mediante ressarcimento.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

Guarapuava, 12 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 900/2019 
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 Revogar o inciso I do art. 4º da Portaria 831/2019 e ex-
cluir a gratificação por encargo especial de merendeira, da ser-
vidora Roselia Faria da Cruz do Nascimento, matrícula 17163-
8, a partir de 01 de dezembro de 2019.
Art. 2º Revogar o inciso XIX da Portaria 327/2018 e excluir a 
gratificação por encargo especial de merendeira, da servidora 
Denise Regina Bastos C. Maciel, matrícula nº 137022, a partir 
de 01 de dezembro de 2019.
Art. 3º Designar os servidores abaixo para exercerem o encar-
go especial de merendeira, junto a Secretaria de Educação e 
Cultura, nos termos do inciso VII do artigo 79A, Lei Comple-
mentar 060/2016, alterada pela Lei Complementar 085/2017:
I –  Silvana Stingler , matrícula 15815-1, a partir de 06/11/2019;
II – Daiane Vieira Forte, matrícula nº 16349-0, a partir de 
01/12/2019.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada exclusão e/ou 
inclusão.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 901/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Sirlei Apa-
recida Silvério de Lima, matrícula nº 176524, cargo professor, 
para prestar serviço no Município de Pinhão - PR, no perío-
do de 01/02/2020 a 31/12/2020, em regime de permuta com a 
servidora Marli Terezinha Kraczkowski, cargo professora, com 

ônus para os órgãos de origem.
Art. 2º A servidora permutada do Município de Pinhão, ficará a 
disposição da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para 
provimento de vagas nas Unidades de Ensino da Rede Pública 
Municipal de Guarapuava.
Parágrafo único. O processo de permuta não implicará na aco-
modação tácita da servidora permutada na vaga daquela com 
quem permutou.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 902/2019 
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo art. 254, Lei Complementar nº 
060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a prorrogação da dispensa de parte da jornada 
de trabalho por mais 01 (um) ano, para a servidora Eline Jons-
son, matrícula nº 14014-7, cargo Auxiliar de Enfermagem, lota-
da na Secretaria Municipal de Saúde, concedida pela Portaria 
nº 835/2018, a partir de 06 de setembro de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 06 de setembro de 2019.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 903/2019 
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 Revogar o art. 1º da Portaria nº 879/2019 e excluir a 
gratificação por tempo integral do servidor Roberto Ferreira Bo-
aventura, matrícula nº 15881-0, lotado junto à Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a partir de 
01/12/2019
Art. 2º Conceder gratificação por dedicação exclusiva, com fun-
damento no §2º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para o servidor 
Roberto Ferreira Boaventura, matrícula nº 15881-0, lotado jun-
to à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Inovação, a partir de 01/12/2019.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir retroativos a partir de 01/12/2019, revogan-
do as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 904/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
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considerando a decisão liminar exarada nos autos nº 0019304-
07.2019.8.16.0031, em trâmite a 2º Vara da Fazenda Pública 
de Guarapuava,

R E S O L V E

Art. 1º Restabelecer o pagamento da gratificação de difícil 
acesso, retroativo a data da suspensão, para os servidores lo-
tados na Escola Municipal do Campo Enoch Tavares, vincula-
dos a Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 
Art. 2º Conceder o prazo de 10 (dez) dias úteis, para apresen-
tação de recurso administrativo.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir retroativos, revogando as disposições em 
contrário.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 905/2019 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
Municipal nº 2035/2012,

R E S O L V E

Art.1º Prorrogar a disposição funcional da servidora Claudia 
Rejane Schavarinski Almeida Santos, matrículas nº 11803-6 e 
nº 12474-5, autorizada pela Portaria nº 162/2016, nº 774/2016 
e nº 889/2017 para prestar serviço junto a Secretaria de Estado 
e Cultura, no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus 
para o órgão de origem.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 908/2019 
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 Designar o servidor Tiago Bronoski, matrícula nº 17040-
2, para responder interinamente como Diretor do Departamen-
to Administrativo da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Ur-
banos, no período de 06 de janeiro a 04 de fevereiro de 2020, 
em razão de férias da Sra Leozélia Saidel Pedroso, titular do 
cargo.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 06 de janeiro de 2020, revogando as 
disposições em contrário.

Guarapuava, 17 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 909/2019 
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 Conceder à Comissão de conservação predial interna 
das dependências do Paço Municipal, instituída pela Portaria 
nº 777/2019, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) dias, a 
partir de 01 de dezembro de 2019.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de dezembro de 2019.

Guarapuava, 17 de dezembro de 2019.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 910/2019 
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 Incluir a gratificação de ESF, para a servidora Maria Au-
gusta Larson Martins, matrícula nº 18736-4, conforme prevista 
nos artigos 103 e 104 da Lei Complementar nº 060/2016, a 
partir de 04/10/2019.
Art. 2º Incluir a gratificação de ESF, para a servidora Denise 
de Oliveira, matrícula nº 18701-1, conforme prevista nos arti-
gos 103 e 104 da Lei Complementar nº 060/2016, a partir de 
02/09/2019.
Art. 3º Designar a servidora Fabiula Pereira Lino, matrícula nº 
13867-3, para exercer a função de Coordenação da Unidade 
Básica de Saúde Vila Carli, a partir de 01 de dezembro de 2019, 
com fundamento no inciso VI do art. 79A da Lei Complementar 
nº 060/2016, alterada pela Lei Complementar nº 085/2017.
Art. 4º Conceder gratificação por tempo integral, com funda-
mento no §1º do art. 91 da Lei Complementar nº 060/2016, 
alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para o servidora 
Taísa Haick Dalla Vechia Pereira, matrícula nº 17750-4, lotado 
junto à Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 01/11/2019.
Art. 5º Excluir a gratificação por tempo integral da servidora 
Fabiula Pereira Lino, matrícula nº 13867-3, a partir de 01 de 
dezembro de 2019.
Art. 6º Conceder gratificação de difícil acesso, com fundamen-
to no art. 102 da Lei Complementar nº 060/2016, para os servi-
dores abaixo relacionados, a partir de 01/12/2019: 
I - Hiagor Silva, matrícula nº 18793-3;
II - Marieli Pereira Paiva, matrícula nº 17406-8.
Art. 7º Excluir a gratificação de difícil acesso dos servidores 
abaixo relacionados:
I – Lady Chaiane Muxzika, matrícula 16457-7, a partir de 01 de 
dezembro de 2019;
II – Antonio Carlos Q. dos Santos, matrícula nº 15064-9, a partir 
de 01 de dezembro de 2019.
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada inclusão e ou 
exclusão, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 18 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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CONSELHOS

SÚMULA: Aprova a renovação do registro de Programas e 
Projetos, cadastrados no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – COMDICA.
Considerando o Artigo 91, do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente; 
Considerando a Resolução nº003/2008 que dispõe sobre re-
gistro de entidades, programas ou projetos que tenham por 
objetivo a promoção e defesa dos direitos de crianças e ado-
lescentes  e  dá  outras providências;
Considerando a Resolução nº009/2019 que dispõe sobre reno-
vação dos registros das organizações da sociedade civil, pro-
gramas ou projetos para o período de 30 de abril de 2019 a 30 
de abril de 2021 no COMDICA.
Considerando o Regimento Interno do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Guarapuava/PR.
Considerando as deliberações da  Reunião ordinária, realizada 
no dia 20/11/2019 (Ata nº020/2019).
O Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescen-
tes – COMDICA:
 

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar a renovação do Registro de Programa, abaixo 
relacionados:

FUNDAÇÃO PROTEGER

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 29/2019
(Processo Administrativo N.º 356/2019)

     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 165/2019, 
HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme os lotes adjudicados para as seguintes empresas:
LICITANTE ADJU-
DICATÁRIA

LOTE VALOR

COMBATECHA -
MAS COMERCIO 
DE EXTINTORES 
LTDA – ME

01; 02; 03; 04; 05; 
06; 07; 08 e 09

R$ 4.604,99

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 31/2019

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devi-
damente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. º 31/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N. º 433/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PELO PERÍODO DE 12 
MESES. RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. º 10.520/2002 Lei Federal n. 
º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais n. º 1.168/2006 e 6.320/2017.
DATA: 21/01/2020 
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS: 

PORTARIA Nº 911/2019 
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 Conceder gratificação por tempo integral dedicação ex-
clusiva nos termos do §1º do art. 91 da Lei Complementar n° 
060/2016, alterada pela Lei Complementar nº 085/2017, para 
a servidora Selba Regina Peres Lopes, matrícula 13347-7, a 
partir de 01 de janeiro de 2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de janeiro de 2020, revogando dispo-
sições em contrário.

Guarapuava, 18 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 912/2019 
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 Designar a servidora Elenita Luiza Lodi, matrícula nº 
17122-0, cargo Psicóloga, como representante legal do Muni-
cípio de Guarapuava junto ao Ministério da Mulher da Família e 
dos Direitos Humanos - MMFDH.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário.

Guarapuava, 18 de dezembro de 2019.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Programa 
Programas e Pro-

jetos
CNPJ Nº do registro

Programa  Família 
Acolhedora

76.178.037/0001-
76

033

Art. 2° - Emitir Atestado de Registro do Programa, constante no 
artigo anterior, com o prazo de vigência de 20 de novembro de 
2019, até 30 de abril de 2021.
Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Guarapuava, 20 de novembro  de 2019.

Carina Silva
Presidente do  Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente -COMDICA
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CONSELHOS

Das 13h45min até às 13h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 14h00min
LOCAL: Departamento de Compras e Licitações, localizado na 
Sede Administrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do 
Rio Branco, n. º 1393, Bairro Batel, em Guarapuava, Estado 
do Paraná.
PREGOEIRA: Karolini Tokarski 
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Compras e Li-
citações, situado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro 
Centro, CEP: 85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42) 3622-
7204, atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 
11h00min e das 13h00min às 18h00min, o fornecimento será 
em mídia para gravação de cd (CD/Pendrive) ou por meio ele-
trônico licita.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 

Guarapuava, 13 de dezembro de 2019.                                                                                                                     
ANTONIO CARLOS MARTINI MINO

Presidente

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 32/2019

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devi-
damente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. º 32/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N. º 435/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, EXPEDIENTE, ARMÁRIO 
DE AÇO E CADEIRAS PARA ESCRITÓRIO PERÍODO DE 12 
MESES. RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. º 10.520/2002 Lei Federal n. 
º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais n. º 1.168/2006 e 6.320/2017.
DATA: 22/01/2020 
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS: 
Das 08h45min até às 08h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 09h00min
LOCAL: Departamento de Compras e Licitações, localizado na 
Sede Administrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do 
Rio Branco, n. º 1393, Bairro Batel, em Guarapuava, Estado 
do Paraná.
PREGOEIRA: Karolini Tokarski
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Compras e Li-
citações, situado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro 
Centro, CEP: 85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42) 3622-
7204, atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 
11h00min e das 13h00min às 18h00min, o fornecimento será 
em mídia para gravação de cd (CD/Pendrive) ou por meio ele-
trônico licita.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.
                                                                              

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 33/2019

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 

FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devi-
damente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. º 33/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N. º 442/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PELO PERÍODO 
DE 12 MESES. RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. º 10.520/2002 Lei Federal n. 
º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais n. º 1.168/2006 e 6.320/2017.
DATA: 28/01/2020 
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS: 
Das 08h45min até às 08h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 09h00min
LOCAL: Departamento de Compras e Licitações, localizado na 
Sede Administrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do 
Rio Branco, n. º 1393, Bairro Batel, em Guarapuava, Estado 
do Paraná.
PREGOEIRA: Daniele Reznek 
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Compras e Li-
citações, situado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro 
Centro, CEP: 85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42) 3622-
7204, atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 
11h00min e das 13h00min às 18h00min, o fornecimento será 
em mídia para gravação de cd (CD/Pendrive) ou por meio ele-
trônico licita.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 

Guarapuava, 16 de dezembro de 2019.

ANTONIO CARLOS MARTINS MINO
Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO nº 009/2019 

Ref.: Dispensa de Licitação 003/2019

OBJETO Limpeza e higienização de 36 aparelhos de ar condicionado com potência entre 7.000 e 18.000 BTU´s.  Limpeza e 
higienização de 8 aparelhos de ar condicionado com potência entre 30.000 e 60.000 BTU´s.

CONTRATANTE:  Poder Legislativo de Guarapuava – PR 
CNPJ n. 77.774.495/0001-30
CONTRATADA: ALEX IGLECIAS GARCIA 
CNPJ nº 97.532.619/0001-89
FUNDAMENTO LEGAL: Lei n. 8666/93 e suas alterações.
VALOR TOTAL:  R$ 4.060,00 (Quatro mil reais e sessenta centavos),
PRAZO DE VIGÊNCIA: 6 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2019.
DOTAÇÃO: Câmara Municipal 01
Legislativo Municipal 01.001
Atividades da Câmara Municipal 01.031.0001.2001
Outros Serviços de terceiros – Pessoa Jurídica   3.3.90.39.00.00
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos 3.3.90.39.17.00

Guarapuava, 17 de dezembro de 2019

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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