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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 6470/2022. 
De 11 de maio de 2022. 

SÚMULA: "Nomeia Comissionado do Poder 
Executivo Municipal, conforme especifica". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições legais e constitucionais, que lhe são conferidas, bem como mos 
moldes do processo administrativo eletrônico n. 29.828/2022. 

DECRETA 

1 

Art. 1° Fica nomeado para ocupar o cargo de Diretor Geral - DG - da Secretaria 
Municipal de Defesa Social, o servidor: Marcelo Augw;tinho Voichiki, inscrito no 
CPF/MF sob o n. 033.425.039-04, portador da cédula de identidade n. 8.175.950- 2 
SESP/PR, a partir de 11 de maio de 2022. 

Parágrafo único. O servidor nomeado pelo caput, deste artigo, deverá: Auxiliar no 
planejamento, coordenação, orientação, direção das atividades administrativas da 
Secretaria; Coordenar, a partir de diagnósticos internos, planos, programas e 
projetos que busquem atender aos objetivos da Secretaria; Desenvolver projetos e 
implantar políticas que promovam a proteção do cidadáo Fazendense; Responder 
pela Secretaria na ausência do Secretário; Apoio direto às atividades gerais da 
Secretaria; Submeter ao Secretário os processos e papéis relativos aos órgãos que 
lhe são subordinados e assessorá-lo em todos os assuntos da área administrativa 
da Secretaria, propondo soluções; Fiscalizar contratos, verificar prestação dos ' 
serviços; Exe·cutar, em geral, os demais atos e medidas relacionadas com suas 
finalidades, em determinação ao Senhor Secretário; Elaborar juntamente com os 
Assessores e o Secretário, projetos para captação de recursos, em busca de maior · 
estruturação do equipamento público. 

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir 
da data supracitada no artigo anterior, revogadas as disposições em contrário. 1 

Fazenda Rio Grande, 11 de maio de 2022. 
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Màrco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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