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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 13 de janeiro de 2021
Veiculação: 13 de janeiro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2007

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 002/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
especificamente ao disposto no inciso IV do art. 151 da Lei 
Complementar nº 120/2020:

RESOLVE

Art. 1º Conceder afastamento para exercer mandato eletivo 
de vereadora, legislatura 2021-2024, sem remuneração, para 
a servidora Cristiane Aparecida Wainer, matrícula funcional nº 
124753, a partir de 01 de janeiro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
com efeitos retroativos a data de 01/01/2021, revogando as 
disposições contrárias.

Guarapuava, 05 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 030/2021
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 Designar os servidores, abaixo relacionados, para exer-
cerem as funções de pregoeiro oficial e equipe de apoio do 
Município de Guarapuava, a partir de 04 de janeiro de 2021:
§ 1º PREGOEIROS:
a)Adeline Ramos, cargo Auxiliar de Saúde Bucal, matrícula nº 
9601-6;
b)Jessica Dal Piva de Oliveira, cargo Assistente Administrativo 
II, matrícula nº 17078-0;
c)Matheus Augusto Frighetto, cargo Assessor A1, matrícula nº 
18994-4;
d)Nilseia de Lara Fiker, cargo Operador de Computador, matrí-
cula nº 17209-0;
§ 2º EQUIPE DE APOIO:
I – Titulares:
a)Adriano Rodrigues de Bem, cargo Motorista de Ambulância, 
matrícula nº 16087-3;
b)Andriela de Fátima Borges, cargo Assistente Administrativo 
II, matrícula nº 13657-3;
c)Danielle Cristina Chemin, cargo Assistente Administrativo II, 
matrícula nº 13683-2;
d)Eleni de Castro Rodrigues, cargo Telefonista, matrícula nº 
15913-1;
e)Francieli Conrado, cargo Agente de Combate às Endemias, 
matrícula nº 15859-3;

f)Joeci Aparecida de Lima, cargo Fiscal Tributário, matrícula nº 
18713-5;
g)Rosimere de Paris Dias, cargo Operador de Computador, 
matrícula nº 13875-4;
h)Vinícius de Moura da Silveira, cargo Analista de Sistemas, 
matrícula nº 16043-1;
i)Viviane dos Santos Oliveira, cargo Assistente Administrativo 
II, matrícula nº 16901-3;
j)Josy Rita de Cássia Anciutti, cargo Secretária Escolar, matrí-
cula nº 11541-0.
II – Suplente:
a)Janaina Staben Oliveira, cargo Assistente Administrativo I, 
matrícula nº 15224-2;
b)Lucy Aparecida Becker Rauber, cargo Assistente Administra-
tivo II, matrícula nº 17206-5.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021 e revo-
gando a Portaria nº 393/2020.

Guarapuava, 12 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 031/2021
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 Designar os servidores, abaixo relacionados, para com-
por a Comissão Permanente de Licitação, a partir de 04 de 
janeiro de 2021:
I - Presidente: Matheus Augusto Frighetto – Assessor A1, ma-
trícula nº 18994-4;
II - Membro: Luiz Carlos dos Santos – Contador, matrícula nº 
16046-6;
III - Membro: Fabiano Ferreira da Silva – Engenheiro Civil, ma-
trícula nº 17010-0;
IV - Suplente: Andriela de Fátima Borges – Assistente Adminis-
trativo II, matrícula nº 13657-3;
V - Suplente: Eleni de Castro Rodrigues – Telefonista, matrícu-
la nº 15913-1.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 04 de janeiro de 2021, revo-
gando a Portaria nº 069/2020.

Guarapuava, 12 de janeiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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va, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com 
validade até 31 de março de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 13 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

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

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

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

Guarapuava-PR, _________ de__________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 036/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Alexandre Machado Becher, Cartei-
ra de Habilitação nº 03999115936, lotado na Secretaria Exe-
cutiva, para dirigir veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 31 de março de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 13 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 034/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal de Administração, para dirigirem veículos 
leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilida-
des e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura 
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de 
março de 2021:
I -Doraci Senger Luy – Carteira de Habilitação nº 03926097388;
II -Carlos Marcelo Kaliberda – Carteira de Habilitação nº 
02702158224;

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 13 de janeiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

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

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

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 035/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor José Nagib Marcondes, Carteira de 
Habilitação nº 02375536247, lotado na Secretaria Executiva, 
para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapua-
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TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

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

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

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

Guarapuava-PR, _________ de__________ de ____________.

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

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, retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 08 de janeiro de 2021.

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, retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 08 de janeiro de 2021.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER

PORTARIA Nº 009/2021

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 Licitação da 
Fundação Proteger:
Presidente: Sonia Maria Makuch - Oficial Administrativo;
Membro: Rosimeri Gonçalves da Silva – Oficial Administrativo.
Membro: Marcos Vinicius Gavanski da Silva– Oficial Adminis-
trativo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a 01 de janeiro de 2021.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 08 de janeiro de 2021.

ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
REPUBLICAÇÃO PORTARIAS

PORTARIA Nº 62/2020

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 64/2020

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferi-
das 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 Far-
rem Machado, matrícula funcional 350-1, responda pela Coor-
denação 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 

DECRETOS
DECRETO No 41/2021  

                           
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

R E S O L V E: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora CRISTINA ROCHA SENS, portado-
ra da RG nº. 9.432.122-0 e CPF 046.156.079-89, para exercer 
o cargo de provimento em comissão de Assessor de Imprensa 
da Presidência, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do ane-
xo II da LC 61/2016, lotada no gabinete da Presidência. 
  
Art. 2º O cargo de Assessor de Imprensa da Presidência tem 
como função o assessoramento à Presidência e demais mem-
bros da Mesa Executiva quanto à divulgação, pelos meios de 
comunicação, de atividades internas e externas da Câmara 
Municipal de Guarapuava, e a ele compete promover a rea-
lização das atividades de comunicação do Poder Legislativo, 
dirigindo e supervisionando o sistema de divulgação de infor-
mações acerca dos serviços do Legislativo Municipal; apreciar 
as relações existentes entre a Câmara Municipal de Guarapu-
ava e o público em geral, propondo medidas para melhorá-las; 
alimentar as informações junto ao Site da Câmara Municipal, 
responsabilizando-se por sua atualização; promover a organi-
zação de arquivos de recortes de jornais relativos a assuntos 
de interesse do Poder Legislativo; providenciar a cobertura jor-
nalística das atividades e de atos de caráter público da Câmara 
de Vereadores; providenciar junto à imprensa, a publicação, 
retificação e revisão dos atos da Câmara Municipal; coorde-
nar e acompanhar a produção e divulgação de informações e 
respostas aos órgãos de imprensa sobre serviços da Câmara 
Municipal que sejam de interesse público e ou da própria Câ-
mara Municipal; acompanhar as demandas dos diversos veí-
culos de comunicação, informando ao Diretor de Comunicação 
Social assuntos de interesse da Câmara Municipal; manter-se 
atualizado quanto às ações e atos implementadas pelos diver-
sos órgãos e Gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal; 
produzir textos-base (release) para envio ao meios de comu-
nicação; organizar coletivas de imprensa para toda a Câmara 
Municipal; planejar metas, ações e custos para a promoção 
da comunicação; coordenar o trabalho de clipagem em meios 

impressos e audiovisuais, das ações da Câmara Municipal, 
acompanhando os efeitos destas ações na comunidade; coor-
denar o trabalho de fotografia e imagens da Câmara Municipal; 
auxiliar no desenvolvimento do Canal Legislativo, elaborando 
a sua programação; bem como produzir programas e entrevis-
tas em áudio e vídeo; elaborar relatório com informações das 
atividades de seu Departamento e exercer outras atividades 
correlatas. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura.
                       
Gabinete do Presidente, em 08 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO No 42/2021  
                           

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 BOGDA, portadora 
da RG nº. 8.303.922-1 e CPF 034.804.249-37, 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. Gilson Moreira da Silva 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 as disposições em contrário.
                           
Gabinete da Presidência, em 08 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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DECRETO No 43/2021                          
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 MAYCON DOUGLAS MARCONDES 
DE LIMA, portador da RG nº. 11104948-3 e CPF 071.725.939-
01, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Ga-
binete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do 
anexo II da LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Valdemar 
dos Santos 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 11 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO No 44/2021                             
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 CASTURINA DE OLIVEIRA KLOS-
SINAK, portadora da RG nº. 8259121-4 e CPF 724.148.809-10, 
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. Gilson Moreira da 
Silva.   
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-

DECRETO No 45/2021                             
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 ROGI MARTÃ DA SILVA, portador 
da RG nº. 6047260-2 e CPF 834.392.429-00, 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. João Saulo Piasecki.   
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 11 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

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 11 de janeiro de 2021.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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