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CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

DECRETO No 08/2023  
                           

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 LIGIA SOUSA DE SENA PE-
REIRA, portadora da RG nº. 12.457.713-6 e CPF 404.031.492-
15, para exercer o cargo de provimento em comissão de Co-
ordenadora de Gabinete da Presidência, tendo remuneração 
pelo nível CCL-n2 do anexo II da LC 61/2016, lotado no gabi-
nete da Presidência. 
  
Art. 2º O cargo de Coordenadora  de Gabinete da Presidência 
tem as seguintes atribuições: Administração, direção, orienta-
ção, controle, promoção e fiscalização das atividades ineren-
tes ao Gabinete da Presidência; a manutenção do controle dos 
expedientes em tramitação no Gabinete; o recebimento, a dis-
tribuição e o encaminhamento de correspondência, ordens de 
serviços e demais trabalhos para execução; a supervisão da 
devida ordem no arquivo da Presidência; o encaminhamento 
ao protocolo, para distribuição, da documentação devidamente 
despachada; a recepção de autoridades e demais convidados 
e respectiva condução ao Presidente, sobretudo quando da re-
alização de atos solenes.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
com efeitos retroativos a 09/01/2023, revogando-se disposi-
ções em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 11 de janeiro de 2023.   

Pedro Luiz Moraes
Presidente 

DECRETO No 09/2023  
                           

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 PATRICIA SIQUEIRA SILVA, porta-
dora da RG nº. 7.973.525-6 e CPF 027.148.399-75, para exer-
cer o cargo de provimento em comissão de Assessora de Im-
prensa da Presidência, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 
do anexo 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 11 de janeiro de 2023.   

Pedro Luiz Moraes
Presidente 
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