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SÚMULA: Altera o anexo XIV da Lei 
Complementar n. 47, de 1.0 de dezembro de 
2011, remanejando cargos em comissão na 
estrutura administrativa do Município de 
Fazenda Rio Grande, conforme especifica e 
confere outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e constitucionais, de acordo com o disposto no artigo 28 
da Lei Complementar n. 47/2011, bem como nos moldes do processo administrativo 
eletrônico n. 49.396/2021: 

DECRETA 

Art. 1°. Fica alterado o anexo XIV da Lei Complementar n. 47, de 1.0 de dezembro 
de 2011, conforme autorização legislativa, remanejando cargos em comissão na 
estrutura administrativa do Município de Fazenda Rio Grande, da seguinte forma: 

Parágrafo único. 01 (um) cargo de Diretor Geral - DG - da Secretaria Municipal de 
Comunicação Social passa a ser designado como cargo de Diretor Geral - DG - da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 1° de outubro de 
2021. 

1 - O servidor: Robert Willian da Silva Cariolano, matrícula n. 358.926, ocupante do 
cargo de Diretor Geral - DG - da Secretaria Municipal de Comunicação Social passa 
a ser designado como cargo de Diretor Geral - DG - da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, a partir de 1° de outubro de 2021. 

a) O servidor remanejado pelo caput deverá: Promover o planejamento operacional 
e a execução das políticas municipais relativas a cada uma dessas atividades 
econômicas cabendo-lhe especificamente estimular e apoiar iniciativas voltadas para 
o desenvolvimento da indústria, do comércio, do turismo e dos serviços, 
notadamente aqueles relacionados à captação de investimentos para implantação 
ou ampliação de empreendimentos, apoiar a criação e o desenvolvimento de micro, 
pequenas e médias empresas, coordenar a integração do Poder Executivo Municipal 
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com a classe empresarial, executar políticas públicas voltadas ao setor 
agropecuário, pesqueiro e de abastecimento; desenvolver pesquisas e avaliações da 
produção e do mercado agropecuário, fiscalizar a produção agrícola e vegetal, 
garantindo a qualidade sanitária dos produtos e a sustentabilidade ambiental do 
processo de produção, coordenar e executar programas de melhoria da qualidade 
de vida das populações rurais e do manejo adequado dos recursos naturais; 
planejar, coordenar e fomentar as ações do turismo; formular planos, coordenar e 
supervisionar a política municipal de turismo; implementar e coordenar a execução 
da política municipal de turismo; planejar, promover e avaliar o desenvolvimento do 
turismo no Município; promover e divulgar os produtos turísticos do Município; propor 
normas relacionadas ao estímulo e ao desenvolvimento do turismo, no âmbito de 
sua competência; cooperar na defesa e conservação do Patrimônio, Histórico, 
Arqueológico, Paisagístico, Artístico e Documental: Material e Imaterial do 
Município; auxiliar toda e qualquer matéria a pedido do Secretário Municipal da 
Pasta e coordenar os Programas que englobam a SMDET; executar outras 
atividades correlatas determinadas ou exigidas pela gestão pública, bem como 
responder pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, na 
ausência do Secretário. 

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a 
partir das datas informadas no artigo anterior, revogadas eventuais disposições em 
contrário. 

Fazenda Rio Grande, 28 de setembro de 2021. 
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