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DECRETO Nº 6669/2022. 
De 31 de agosto 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. 52.851/2022. 
 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 
Art. 1º Fica nomeada para ocupar o cargo de Assessor Técnico V e Coordenador V 
da Secretaria Municipal de Administração, a servidora: Rosy de Fátima Machado 
Skorie, inscrita no CPF/MF sob o n. 046.359.749-44, portadora da cédula de 
identidade n. 3.846.149-4 SESP/PR, a partir de 31 de agosto de 2022.  
 
Parágrafo único. A servidora nomeada pelo caput, deste artigo, deverá: Exercer as 
funções de assessorar diretamente a autoridade nomeante nos assuntos da área de 
atuação; Assessorar diretamente a chefia imediata nas funções que lhe forem 
atribuídas; Assessorar na organização do prédio e nas rotinas de limpeza; 
Assessorar na solicitação de pedidos de produtos e almoxarifado; Assessorar no 
armazenamento de almoxarifado; Assessorar nas rotinas de arquivo; Assessorar na 
organização da guarda de documentos; Desempenhar outras atribuições correlatas 
à área que lhe forem atribuídas pela chefia imediata ou superior. 
 
Art. 2º 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, 31 de agosto  de 2022. 
 
 
 

Marco Antonio Marcondes Silva 
Prefeito Municipal 
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