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MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

DECRETO Nº 5975/2021. 
De 28 de setembro de 2021. 

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 nos 
moldes do processo administrativo eletrônico n. 49.401/2021: 

DECRETA 

Art. 1° Fica nomeado para ocupar o cargo de Assessor Técnico li e Coordenador li 
da Secretaria Municipal de Administração, o servidor: Giuliano da Silva Pastega, 
inscrito no CPF/MF n. 073.765.559-35, portador da cédula de identidade n. 
10.965.572-4, a partir de 1 ° de setembro de 2021. 

Parágrafo único. O servidor nomeado pelo caput, deste artigo, deverá: Assessorar 
o Coordenador da Gestão de Tecnologia da Informação nos assuntos pertinentes ao 
setor; Assessorar no atendimento in loco de acordo com a necessidades diárias 
atendendo às demandas abertas via chamados; Assessorar na manutenção de 
cabeamento interno de rede estruturado, garantindo a organização de conectores e 
meios de transmissão de redes de dados de voz, internet e redes internas; 
Padronizar os procedimentos para manutenção de cabos e conectores; Garantir a 
qualidade de instalação e desempenho; Garantir a organização, flexibilidade e 
confiabilidade de rede; Realizar a manutenção de hardware; Dar suporte técnico e 
solucionar os mais diversos imprevistos; Sanar dúvidas de servidores tais como 
funcionamento de softwares, desempenho de computadores e problemas de 
sistemas operacionais; Desempenhar outras atribuições correlatas à área que lhe 
forem atribuídas pela autoridade nomeante ou superior. 

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

Fazenda Rio Grande, 28 de setembro de 2021 . 
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