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DECRETO Nº 6822/2023. 
De 23 de janeiro de 2023. 

 
 
 

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. 
 
 
 

DECRETA 
 
 
Art. 1º Fica nomeado para ocupar o cargo de Assessor Técnico II e Coordenador II 
da Secretaria Municipal de Assistência Social, o servidor: Gustavo Guzik Calisario, 
inscrito no CPF/MF sob n. 126.087.609-88, portador da cédula de identidade RG sob 
n. 13.846.414-8, a partir de 23 de janeiro de 2023. 
 
Parágrafo único. O servidor nomeado pelo caput, deste artigo, deverá: Assessorar 
a Secretária e Diretores Geral e de Área nos assuntos que lhe forem necessários; 
criar e desenvolver fluxos de informações, protocolo e comunicações internas na 
Secretaria de Assistência Social e com as demais organizações administrativas do 
Município; Auxiliar na implantação de processos e fluxos de trabalho, visando a 
qualidade na oferta dos serviços; produzir e divulgar notícias e material informativo 
sobre as ações da SMAS. Instituir rotina de envio de material para divulgação no 
site, veículos de comunicação, redes sociais, entre outros; produzir material para 
subsidiar o trabalho da Secretaria de Comunicação da Prefeitura Municipal; 
Promover a criação de canais de escuta do cidadão; desempenhar outras atividades 
correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de competência; 
 
 
Art. 2º 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, 23 de janeiro de 2023. 
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