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PREFEITURA DE 

-,> FAZENDA 
RIO GRANDE 

MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

~

1 Oficial Eletrônico DECRETO Nº 6532/2022. 
De 1 O de junho de 2022. Nºl 19 /2022 - Data: de 10 

de junho 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 nos moldes do 
processo administrativo eletrônico n. 36.209/2022. 

DECRETA 

Art. 1° Fica nomeado para ocupar o cargo de Assessor Técnico IV e Coordenador IV da 
Secretaria Municipal de Educação, o servidor: Nivaldo Gomes, inscrito no CPF/MF sob 
o n. 580.476.629-53, portador da cédula de identidade n. 3.434.581-3 SESP/PR, a partir 
de 09 de junho de 2022. 

Parágrafo único. O servidor nomeado pelo caput, deste artigo, deverá: Supervisionar e 
orientar a respeito das técnicas corretas a serem utilizadas para a elaboração das 
tarefas a serem executadas; Efetuar a distribuição das tarefas junto às equipes definindo 
as prioridades a serem executadas; Orientar e acompanhar as técnicas utilizadas 
verificando as condições de segurança, normas e procedimentos da legislação vigente; 
Controlar, planejar e quantificar os materiais a serem utilizados por esta coordenação; 
Assessorar a chefia imediata na tomada de decisões e no gerenciamento das atividades 
relacionadas a esta coordenação e demais atividades correlatas. 

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. -

Fazenda Rio Grande, 1 O de junho de 2022. 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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