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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 12 de janeiro de 2021
Veiculação: 12 de janeiro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2006

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

REPUBLICAÇÃO DECRETO Nº 8405/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                              

DECRETA

Art. 1º Nomear a Sra. Rosangela dos Santos Virmond, inscrita 
no CPF/MF nº 926.044.989-87, para exercer o cargo de Se-
cretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a 
partir de 01 de janeiro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 01 de janeiro de 2021, revogando as 
disposições em contrário.

Guarapuava, 05 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO DECRETO Nº 8427/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                              

DECRETA

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados:
I - Edson Luiz Padilha Meurer, CPF nº 531.673.179-49, no 
cargo de Chefe, lotado na Secretaria Municipal de Trânsito e 
Transportes, a partir de 01 de janeiro de 2021;
II - Karolini Tokarski, CPF nº 065.029.199-95, no cargo de As-
sessor Especial, lotada na Secretaria Municipal Executiva, a 
partir de 01 de janeiro de 2021;
III - Natanael Vogt, CPF nº 007.047.309-17, no cargo de Asses-
sor A1, lotado na Secretaria Municipal Executiva, a partir de 01 
de janeiro de 2021;
IV - Rudimar da Rocha Lyra Rebello, CPF nº 042.768.679-24, 
no cargo de Chefe, lotado na Secretaria Municipal Executiva, a 
partir de 01 de janeiro de 2021;
V - Silvia Leticia Gomes Gechele, CPF nº 042.499.439-93, no 
cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal Executi-
va, a partir de 01 de janeiro de 2021;
VI - Celso Antonio de Oliveira Mendes, CPF nº 352.769.759-49, 
no cargo de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração, a partir de 04 de janeiro de 2021;
VII - Diego Volff, CPF nº 070.747.469-83, no cargo de Chefe, 
lotado na Secretaria Municipal Administração, a partir de 04 de 
janeiro de 2021;
VIII - José Nagib Marcondes, CPF nº 500.666.689-72, no cargo 
de Assessor A2, lotado na Secretaria Municipal Executiva, a 
partir de 04 de janeiro de 2021;
IX - Luciane Ferreira Rocha do Nascimento, CPF nº 

008.629.009-64, no cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria 
Municipal de Planejamento, a partir de 04 de janeiro de 2021.
X - Matheus Augusto Frighetto, CPF nº 062.262.009-60, no car-
go de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Adminis-
tração, a partir de 04 de janeiro de 2021;
XI - Waléria Kava Frigeri, CPF nº 037.827.389-26, no cargo de 
Assessor Jurídico, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 04 de janeiro de 2021;
XII - Adriano Volkweis, CPF nº 037.925.719-00, no cargo de 
Chefe, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021;
XIII - Amanda Fernandes Monegato, CPF nº 062.975.199-43, 
no cargo de Assessor Jurídico, lotada na Procuradoria Geral do 
Município, a partir de 06 de janeiro de 2021;
XIV - Felix Kaminski Rodrigues, CPF nº 244.357.409-15, no 
cargo de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Via-
ção, Obras e Serviços Urbanos, a partir de 06 de janeiro de 
2021;
XV - Marja Lucia Sá, CPF nº 074.271.729-14, no cargo de As-
sessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação, a partir de 06 de janeiro de 2021;
XVI - Lucemara Schinemann, CPF nº 881.699.609-91, no car-
go de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Finan-
ças, a partir de 08 de janeiro de 2021;

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a data de cada nomeação, revogando 
as disposições em contrário.

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO DECRETO Nº 8431/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                              

DECRETA

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados:
I - Vinicius Silvestri, CPF nº 080.485.369-00, no cargo de As-
sessor Especial, lotado na Secretaria Municipal Desenvolvi-
mento Econômico e Inovação, a partir de 11 de janeiro de 2021;
II - Ana Paula Moliani, CPF nº 004.465.689-02, no cargo de 
Assessor A-1, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, a partir de 11 de janeiro de 2021;
III - Charles Juliani Kloster, CPF nº 045.404.949-88, no cargo 
de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 11 de janeiro de 2021;
IV - Marcos Vinicius Lustosa Dangui, CPF nº 017.360.149-94, 
no cargo de Assessor A2, lotado na Secretaria Municipal de 
Turismo, a partir de 11 de janeiro de 2021;
V - Eliezer Alves Nascimento, CPF nº 076.456.149-38, no car-
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go de Assessor A2, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, a partir de 11 de janeiro de 2021;
VI - Solange Aparecida Rossetin, CPF nº 411.041.109-20, no cargo de Chefe, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
de 11 de janeiro de 2021;
VII - Carlos Alberto Trombini, CPF nº 458.350.559-00, no cargo de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Turismo, a 
partir de 11 de janeiro de 2021;
VIII - Luiz Carlos Dalla Vecchia, CPF nº 630.809.409-97; no cargo de Assessor A1, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, 
a partir de 11 de janeiro de 2021;
IX - Fernanda Alves Fagundes, CPF nº 043.843.519-25, no cargo de Assessor Jurídico, lotada na Procuradoria Geral do Municí-
pio, a partir de 11 de janeiro de 2021;
X - Angela Mara Lima Domingues, CPF nº 917.674.319-53, no cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, 
a partir de 11 de janeiro de 2021;
XI - Maria de Lurdes Coelho Chagas, CPF nº 000.283.699-80, no cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Finan-
ças, a partir de 11 de janeiro de 2021;
XII - Patricia Siqueira Silva, CPF nº 027.148.399-75, no cargo de Assessor A1, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir 
de 11 de janeiro de 2021;
XIII - Mariana Pizzato de Quadros, CPF nº 057.945.629-35, no cargo de Assessor A-1, lotado na Secretaria Municipal Turismo, 
a partir de 11 de janeiro de 2021;
XIV - Valdecir de Oliveira, CPF nº 475.975.859-34, no cargo de Assessor A-1, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 
a partir de 11 de janeiro de 2021;
XV - Patricia Hiarithsa Mandu Ribeiro Ribas, CPF nº 106.412.149-79, no cargo de Assessor A2, lotada na Secretaria Municipal 
de Assistência e Desenvolvimento Social, a partir de 11 de janeiro de 2021;

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

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 018/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo art. 65, da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade ao servidor Sandres Bemben Junior, matrícula nº 18719-4, Operador de rolo Compactador, 
lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.

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

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 019/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 133, da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Paternidade, ao servidor Sandres Bemben Junior, matrícula nº 18719-4, Operador de rolo Compac-
tador, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, compreendendo o período de (10) dez dias de 
28/12/2020 a 06/01/2021.

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

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração



12 de janeiro, Veiculação 12/01/2021 Ano XXVII - Nº 2006 Boletim Oficial do Município -  3

PORTARIA Nº 020/2021
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PORTARIA Nº 022/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar, os servidores abaixo relacionados, para com-
por a Comissão de Organização e Fiscalização referente a Ela-
boração, Aplicação e Correção de provas do Processo Seletivo 
para Contratação de Estagiários, no Município de Guarapuava, 
sob a presidência da primeira:
I - Helisoellen Maria Pugsleiy Gonçalves, matrícula nº 163090, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração;
II - Carlos Marcelo Kaliberda, matrícula nº 101923 e nº 169404, 
lotado na Secretaria Municipal de Administração;
III - Francisco Sani Kramer Pedroso, matrículas nº 73636 e nº 
81370, lotado na Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 08 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 026/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo art. 65, da Lei Complementar Municipal 
nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade ao servidor Luis Alberto 
Machado da Silva Prates, matrícula nº 17207-3, Motorista de 
Veículos Leves, lotado na Secretaria Municipal de Administra-
ção.

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

Guarapuava, 11 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 027/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 133, da Lei Complementar Munici-
pal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença Paternidade, ao servidor Luis Alberto 
Machado da Silva Prates, matrícula nº 17207-3, Motorista de 
Veículos Leves, lotado na Secretaria Municipal de Administra-
ção, compreendendo o período de (10) dez dias de 05/01/2021 
a 14/01/2021.

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

Guarapuava, 11 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 007/2021

O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER do Município de Gua-
rapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art.93 da Lei Complementar Municipal nº 
120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE

Art. 1º - Designar a Comissão Permanente de Avaliação de 
Bens Móveis da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância:
Presidente: Karin Cristini Nascimento Tomé, matrícula nº 
15580, Contadora;
Membro: Marcio Anderson Miqueta, matrícula nº 15016, Con-
trolador Interno;
Membro: Nathaly da Silva Santana Pereira Martins, matrícula 
nº 15873, Assistente Administrativo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 08 de janeiro de 2020.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER

PORTARIA Nº 008/2021

O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃOPROTEGER, no Município de Guara-
puava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Art. 93 da Lei Complementar nº 120/2020,

RESOLVE

Art. 1º - Designar a Comissão Especial de Licitação da Funda-
ção Proteger:
Pregoeiro:
Daniele Reznek – Oficial Administrativo; 
Comissão de apoio:
Francieli Furtado – Oficial Administrativo;
Nathaly da Silva Santana Pereira Martins - Assistente Adminis-
trativo;
Sonia Maria Makuch – Oficial Administrativo;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 08 de janeiro de 2020.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  612 de janeiro, Veiculação 12/01/2021 Ano XXVII - Nº 2006 Boletim Oficial do Município -  6

PORTARIA Nº 009/2021

O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER do Município de Guarapu-
ava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art.93 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE

Art. 1º - Designar a Comissão Permanente de Licitação da Fundação Proteger:
Presidente: Sonia Maria Makuch - Oficial Administrativo;
Membro: Rosimeri Gonçalves da Silva – Oficial Administrativo.
Membro: Marcos Vinicius Gavanski da Silva– Oficial Administrativo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 08 de janeiro de 2020.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER

SURG
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

DECRETO Nº 07/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor BRUNO MARTINS, portador da RG nº. 12.337.926-8 e CPF 085.858.409-35, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenador de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016, lotado 
no gabinete do Ver. Danilo Dominico a partir desta data. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos serviços 
internos e externos do gabinete parlamentar, redação e encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, agendamento de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências internas e exter-
nas, desempenhar funções internas e externas; prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto ao qual exerce as 
atribuições de seu cargo; realizar estudos e pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes 
em geral que passem pela apreciação do Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às 
bases, de interesse do Vereador; sugerir assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer atividades de divulgação 
dos trabalhos realizados e relações públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao trabalho dos assessores 
lotados no respectivo gabinete, bem como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades 
diárias do gabinete, promovendo o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 08/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora SANDRA REGINA HOMENIUK, portadora da RG nº. 5841664-9 e CPF 692.117.369-00, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenadora de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 
61/2016, lotada no gabinete da Ver. Terezinha doas Santos Daiprai a partir desta data. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar tem as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos servi-
ços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, agendamento de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências internas e exter-
nas, desempenhar funções internas e externas; prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto ao qual exerce as 
atribuições de seu cargo; realizar estudos e pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes 
em geral que passem pela apreciação do Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às 
bases, de interesse do Vereador; sugerir assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer atividades de divulga-
ção dos trabalhos realizados e relações públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao trabalho dos assessores 
lotados no respectivo gabinete, bem como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades 
diárias do gabinete, promovendo o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  912 de janeiro, Veiculação 12/01/2021 Ano XXVII - Nº 2006 Boletim Oficial do Município -  9

DECRETO Nº 09/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora IZABELLE DONNER MICHELC, 
portadora da RG nº. 12.713.922-9 e CPF 101.168.299-07, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenadora de Gabinete 
Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo 
II da LC 61/2016, lotada no gabinete parlamentar do Ver. Val-
demar dos Santos.     

Art. 2º O cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 10/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor LUIZ ANTONIO SIQUEIRA MAR-
TINS, portador da RG nº. 3.082.943-3 e CPF 411.677.679-34, 
para exercer o cargo em comissão de Coordenador de Gabine-
te Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do ane-
xo II da LC 61/2016, lotado no Gabinete do Ver. João Carlos 
Gonçalves a partir desta data. 

Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 

internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 11/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                      
Art. 1º Nomear a servidora SILVANA AMARAL ALVES, porta-
dora da RG nº. 7.161.347-0 e CPF 033.779.699-85, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenadora de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da 
LC 61/2016, lotada no gabinete do Ver. Aldonei Luis Bonfim a 
partir desta data.  
Art. 2º  O cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar 
tem as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos 
serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação 
e encaminhamento de processos legislativos de interesse e 
autoria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência em, 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente  
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DECRETO Nº 12/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor DHIEGO CORREA DE MELO, por-
tador da RG nº. 8.837.137-2 e CPF 067.009.929-58, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Celso Lara da Costa 
partir desta data. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário. 
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 13/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora ESTER DOS SANTOS, portadora 
da RG nº. 4.956.939-4 e CPF 691.742.299-15, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenadora de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 
61/2016, lotada no gabinete do Ver. Pedro Luiz Moraes a partir 
desta data. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 

internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 14/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor CARLOS GALLO, portador da RG 
nº. 5649751-0 e CPF 914.162.999-04, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Gabinete Parlamentar, tendo 
remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016, 
lotado no gabinete parlamentar do Ver. Marcio Luis Carneiro do 
Nascimento.   
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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DECRETO Nº 15/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor VANDERLEI JOSÉ BRUGGE, por-
tador da RG nº. 7245080-9 e CPF 027.428.719-69, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete parlamentar do Ver. Anderson 
Marcelo de Lima. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 16/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor CARLOS RODRIGO CONRADO, 
portador da RG nº. 10202918-6 e CPF 060.532.759-99, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete 
Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo 
II da LC 61/2016, lotado no gabinete parlamentar do Ver. Wil-
son Antonio Anciuti. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 

internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 17/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora NADIA MOCCELIN, portadora da 
RG nº. 10432311-1 e CPF 082.766.399-41, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenador de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 
61/2016, lotada no gabinete parlamentar da Ver. Bruna Ribeiro 
Spitzner.  
Art. 2º O cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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DECRETO Nº 18/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor REINALDO LUIS FONSECA, porta-
dor da RG nº. 7233089-7 e CPF 925.698.119-04, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 
61/2016, lotado no gabinete parlamentar do Ver. Joel dos San-
tos Barbosa.   
Art. 2º O cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 19/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor GABRIEL DIB JUNIOR, portador da 
RG nº. 5258792-1 e CPF 724.636.199-53, para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador de Gabinete Parlamentar, tendo 
remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016, 
lotado no gabinete parlamentar do Ver. Paulo Cezar de Lima. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 

pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 20/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor DANIEL DALZOTO DOS SANTOS, 
portador OAB/PR  nº 53841 e CPF 061.542.269-18, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete parlamentar do Ver. Silvionei 
de Quadros. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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DECRETO Nº 21/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora GILMARA GARCIA KLUBER, por-
tadora 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. 

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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 22/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        

Art. 1º Nomear o servidor JOSUÉ RAPHAEL SILVEIRA, porta-
dor da RG nº. 10.076.251-0 e CPF 078.669.699-06, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 
61/2016, lotado no gabinete do Ver. Marcio Luis Carneiro do 
Nascimento 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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                    
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.  

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 23/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                      
Art. 1º Nomear o servidor AMAURI PEREIRA, portador da RG 
nº. 6.838.752-3 e CPF 726.586.739-49, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, tendo re-
muneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 61/2016, lota-
do no gabinete do Ver. Celso Lara da Costa 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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
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Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 24/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora CLAUDIA ADRIANA OLIVEIRA SI-
MÃO, portadora da RG nº. 9.136.003-9 e CPF 044.781.609-88, 
para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gabinete 
da Presidência, tendo remuneração pelo nível CCL-n4 do ane-
xo II da LC 61/2016, lotado no gabinete da Presidência. 
  
Art. 2º O cargo de Assessor (a) de Gabinete da Presidência 
tem as seguintes atribuições: Desempenhar funções admi-
nistrativas internas e externas, seguindo orientação superior; 
efetuar serviços de recepção no gabinete da presidência; re-
dação, digitação, organização de arquivos, elaborar corres-
pondências oficiais, correspondências internas da presidência, 
expedir convites, agendar reuniões da presidência, cuidar da 
agenda do presidente, organizar eventos oficiais, juntamente 
com o Coordenador, adotando todas as providências legais ne-
cessárias, auxiliar no desempenho de todas as atividades do 
presidente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                  
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 25/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora MARIANA ROCHA MALHEIROS, 
portadora da RG nº. 10.181.193-0 e CPF 065.898.139-06, 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 da Ver. Cristiane Aparecida 
Wainer. 
  
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                    
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 26/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora MAHIELLY RIBEIRO, portadora 
da RG nº. 13129580-4 e CPF 085.693.799-19, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenadora de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 
61/2016, lotada no gabinete da Ver. Beatriz Aparecida Neves. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar 
tem as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos 
serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação 
e encaminhamento de processos legislativos de interesse e 
autoria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 27/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        

Art. 1º Nomear o servidor ELTON ANDRE WINK TECCHIO, 
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portador da RG nº. 7819682-3 e CPF 049.727.789-11, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete 
Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo 
II da LC 61/2016, lotada no gabinete do Ver. Cristóvão da Cruz. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 28/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                      
Art. 1º Nomear o servidor LUCIANO ALVES BATISTA, portador 
da RG nº. 2031018-9 e CPF 411.994.999-00, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, ten-
do remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 61/2016, 
lotado no gabinete do Ver. Paulo Cezar de Lima. 
  
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                    
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 29/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                      
Art. 1º Nomear o servidor AGESILDO DE OLIVEIRA, portador 
da RG nº. 9085818-1 e CPF 043.264.469-80, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, ten-
do remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 61/2016, 
lotado no gabinete do Ver. Alessandro Jorge Oreiko. 
  
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 30/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
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Art. 1º Nomear o servidor PIERRE MICHEL DE OLIVEIRA 
LIMA, portador da RG nº. 10466195-5 e CPF 086.453.799-96, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete 
Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo 
II da LC 61/2016, lotado no gabinete da Ver. Bruna Ribeiro Spit-
zner. 
  
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                    
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 31/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                       
Art. 1º Nomear o servidor ERIVELTON ANGELO STOCO, por-
tador da RG nº. 6809181-0 e CPF 022.194.239-48, para exer-
cer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 
61/2016, lotado no gabinete do Ver. Anderson Marcelo de Lima. 
  
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                     
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 32/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                      
Art. 1º Nomear o servidor JEAN CARLOS PEREIRA CAM-
POS, portador da RG nº. 14487358-0 e CPF 095.757.039-28, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete 
Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo 
II da LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Cristóvão da Cruz.  
  
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                     
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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DECRETO Nº 33/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                      
Art. 1º Nomear o servidor FELIPE JOSE BAHLS, portador da 
RG nº. 10465292-1 e CPF 084.328.019-09, para exercer o car-
go em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, tendo 
remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 61/2016, 
lotado no gabinete do Ver. Silvionei de Quadros.  
  
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                   
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 34/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor LUIZ FELIPE DE LIMA, portador da 
RG nº. 12430500-4 e CPF 093.851.979-40, para exercer o car-
go em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, tendo 
remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 61/2016, 
lotado no gabinete da Ver. Beatriz Aparecida Neves.  
  
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                  
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 35/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                       
Art. 1º Nomear a servidora LEISE LAMAISON PRINS, portado-
ra da RG nº. 8259927-4 e CPF 035.797.839-04, para exercer 
o cargo em comissão de Assessora de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 
61/2016, lotada no gabinete do Ver. Wilson Antonio Anciu-
ti.   
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                     
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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DECRETO Nº 36/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                       
Art. 1º Nomear a servidora CRISLAINE DE OLIVEIRA, por-
tadora da RG nº. 10570959-0 e CPF 092.171.169-71, 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 da Ver. Terezinha dos Santos 
Daiprai.  
  
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 assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                     
Gabinete da Presidência, em 07 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 37/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                       
Art. 1º Nomear o servidor THIAGO MARCELO DE ARAUJO, 
portador da RG nº. 8704593-5 e CPF 042.461.519-39, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete da Pre-
sidência, tendo remuneração pelo nível CCL-n4 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete da Presidência.  
  
Art. 2º  O cargo de Assessor  de Gabinete da Presidência tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções administrati-
vas internas e externas, seguindo orientação superior; efetuar 
serviços de recepção no gabinete da presidência; redação, di-
gitação, organização de arquivos, elaborar correspondências 
oficiais, correspondências internas da presidência, expedir 
convites, agendar reuniões da presidência, cuidar da agenda 
do presidente, organizar eventos oficiais, juntamente com o 

Coordenador, adotando todas as providências legais necessá-
rias, auxiliar no desempenho de todas as atividades do presi-
dente.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                     
Gabinete da Presidência, em 08 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 38/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor EDSON RONALDO ZAVADZKI, 
portador da RG nº. 4571944-8 e CPF 647.728.109-00, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete 
Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo 
II da LC 61/2016, lotada no gabinete do Ver. Alessandro Jorge 
Oreiko. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 08 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 39/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora ANA PAULA FERNANDES, porta-
dora da RG nº. 9549071-9 e CPF 052.484.019-92, para exer-
cer o cargo em comissão de Coordenadora de Gabinete Parla-
mentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da 
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LC 61/2016, lotada no gabinete do Ver. Rodrigo Sereno Crema. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos serviços 
internos e externos do gabinete parlamentar, redação e encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, agendamento de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências internas e exter-
nas, desempenhar funções internas e externas; prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto ao qual exerce as 
atribuições de seu cargo; realizar estudos e pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes 
em geral que passem pela apreciação do Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às 
bases, de interesse do Vereador; sugerir assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer atividades de divulga-
ção dos trabalhos realizados e relações públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao trabalho dos assessores 
lotados no respectivo gabinete, bem como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades 
diárias do gabinete, promovendo o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 08 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO Nº 40/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor FABIO WILTON DZUBATY, portador da RG nº. 9215663-0, e CPF 055.103.249-96, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Mesa Executiva, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da LC 61/2016, lotado no 
Gabinete da Primeira Secretaria da Mesa Executiva. 
  
Art. 2º O cargo de Assessor de Mesa Executiva tem as seguintes atribuições: Desempenhar funções  administrativas junto à  1ª 
secretaria; efetuar o controle de frequência dos parlamentares junto as sessões, encaminhando ao Departamento de Recursos 
Humanos as faltas e/ou justificativas, para fins de lançamento em folha de seus subsídios; auxiliar na organização da ordem do 
dia e tramitação de matérias em plenário; acompanhar na elaboração das atas, elaborar a lista de inscrição dos oradores nas 
sessões, zelar pelo cumprimento dos expedientes da Mesa e exercer outras atividades correlatas.

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

Gabinete da Presidência, em 08 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIAS

PORTARIA Nº 62/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei, amparado na Lei Complementar 61/2016, alterada pela LC 099/2018. 

R E S O L V E:

Art. 1º Prorrogar por mais 180 (cento e oitenta) dias a validade da Portaria 43/2019, a qual designou o servidor efetivo Roberto 
Kulka, Consultor Técnico – matrícula 111-1, para que cumulativamente com o desempenho das funções de seu cargo efetivo de 
origem, responda pela coordenação, fiscalização e elaboração dos trabalhos de compilação das leis municipais, resoluções e 
emendas a Lei Orgânica e Regimento Interno. 
Art. 2º A cada 30 (trinta) dias, deverá ser encaminhado à Presidência, relatório dos trabalhos realizados.  
Art. 3º Ao servidor será concedida Gratificação por Encargos Especiais nos termos do art. 97, parágrafo único da Lei Comple-
mentar 061/2016, alterado pela LC 099/2018. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir de 01/01/2021, revogando-se as 
disposições em contrário.  

Gabinete da Presidência, em 17 de dezembro de 2020.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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PORTARIA Nº 63/2021

PORTARIA Nº 64/2021
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei e amparado no art. 144 da LC 061/2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Prorrogar, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a Portaria 51/2019, a qual designou que a servidora Silmara Farrem 
Machado, matrícula funcional 350-1, responda pela Coordenação de Controle Interno.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos vigentes a partir de 20/12/2020, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete da Presidência em, 17 de dezembro de 2020.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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