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DECRETONº. 183/2013
SÚMULA: Dispõe sobre a ocupação de Cargo em

Comissão e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, senhor
Rogerio Antonio Benin, no uso de suas atribuições legais que lhe são
conferidas por Lei,

DECRETA:
Artigo 1 ° - Fica nomeado para exercer o cargo em comissão de
Diretor de Departamento de Planejamento, símbolo CC-2, desta Prefeitura
Municipal de Honório Serpa, o senhor LUIZ CARLOS MACIEL DE
VARGAS, portador do RG nº 7.103.015-6 SSP/PR e do CPF n°.
020.691.149-10.

Artigo 2º - Este Decreto retroage seus efeitos á 01 de fevereiro de

2013, e após sua publicação, revogadas as disposições em contrário .

Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná,
aos 07 dias do mês de fevereiro de 2013.
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DECRETA:
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Prefeitura Mun icipal de Honório Serpa o sen hor JOSUE NOG UEIRA DO AMARAL, portador do RG n•. J.404:045-1 SSP/PR < do CPF
nº.441.343.399-87.
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A rligo 2 º - Este Dec reto retro age seus efc1tos á OI dt> ft>vcreiro dt> 2013, e após
sua :ublicaçào, revogadas as disposifrões em contrário.

Gabtnclc do Prefeito Municipal de Honório Serpa. estado do Paraná, aos 07 dias
do més de fevereiro de 20 13.
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DECRETA:
Art igo lo • Fica nomeado para exercer o cargo em comissão de D iret~r do D e-

partamento Municipal de Controle Interno, slmbolo CC-1, desta Prefeitura Municipal de Honório Serpa, 0 senhor, JOSEMAR 00 NASCIMENTO, portador
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DECRETO N°. 188/2013
SÚMULA: Dispõe sobre a ocupação de Cargo em
Comissão e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, senhor Rogerio Antonio Benin, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Artigo J O - Fica nomeado para exercer o cargo cm comissão de Diretora do Departamento de Licitação, s!mbolo CC-1, desta Prefeitura Mu nicipal de Honório
Serpa, a senhora GLAUCIA RIANE MARQUAT BERNO, portadora-do RG nº
30.576.938-34 SSP/RS e do CPF nº 565.987.770-20 .
Artigo 2• - Este Decreto retroage seus cf~itos á 01 de fevereiro de 2013, e após
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 07 dias
do mês de fevereiro de 20 l 3.
Rogcrlo Antonio Bcnin
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Comissão e dá outras providências.

103.0 l 5-6 SSP/PR e do CPF n•. 020.691.149-10.
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O Prefeito Municipal de Honório Serpa, Estado do Paraná, senhor Rogerio An-

tonio Benin, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA:
Artigo 1° - Fica nomeado para exercer o cargo em comissão de Diretor de Departamento de Urbanismo, súnbolo CC-2, desta Prefeitura Municipal de Honório Serpa, o senhor VALDECJR MARTINS, portador do RG n• 4.920.133-8 SSP/
PR e do CPF n• 589.355.419- 15.
.
Artigo 2• - Esle Decreto retroage seus efeilos á OI de fevereiro de 2013, e após
sua p ublicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Honório Serpa, estado do Paraná, aos 07 dias
do mês de fevereiro de 2013.
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Prefeito Municipal de Hon ório Serpa, estado do Par aná, aos 07 dias

verelro de 2013.
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