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ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE PORTARIAS N°. 09/2013
PORTARIA N°. 107/2013
Exonerar o senhor LEANDRO DE OLIVEIRA ROSA, matricula n°. 12041-1, do cargo de provimento em
comissão de ASSESSOR PARLAMENTAR, lotado no Gabinete do Vereador Romulo Quintino, a partir de 19 de
fevereiro de 2013, ultimo dia efetivo de trabalho.
PORTARIA N°. 108/2013
Exonerar o senhor WELLINGTON ALESSANDRO PIMENTEL DA CRUZ, matricula n°. 11805-1, do cargo de
provimento em comissão de ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO, lotado na Administração, a partir de 19 de
fevereiro de 2013, ultimo dia efetivo de trabalho.
PORTARIA N°. 109/2013
Exonerar o senhor LAURIVAL DE PAULA TEIXEIRA, matricula n°. 11979-1, do cargo em provime
comissão de CHEFE DE GABINETE, lotado no Gabinete do Vereador Mareio Pacheco, a partir d
fevereiro de 2013, ultimo dia efetivo de trabalho.
PORTARIA N°. 110/2013
Exonerar o senhor OSVALDO BLOOT, matricula n°. 12005-1, do cargo de provimento em co
ASSESSOR PARLAMENTAR, lotado no Gabinete do Vereador Mareio Pacheco, a partir de 19 de fe
2013, ultimo dia efetivo de trabalho.
PORTARIA N°. 111/2013
Nomear o senhor WELLINGTON ALESSANDRO PIMENTEL DA CRUZ, convocado pelo Edital O
Concurso Público n°. 01/2012, homologado pelo Edital de Concurso n°. 08.01/2012, de 26 de de m o
2012, no cargo de provimento Efetivo de OFICIAL LEGISLATIVO 11, com vencimento correspo Ciente
símbolo NFM-V/A- R$ 2.332,46 (Dois mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos) , otado
Procuradoria Geral , a partir de 20 e fevereiro de 2013.
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PORTARIA N°. 112/2013
Nomear o senhor LAURIVAL DE PAULA TEIXEIRA, no cargo de provimento em comis
com vencimento correspondente ao símbolo DAS - R$ 9.120 ,00 (Nove mil, cento e vinte reais), otado na
Diretoria Geral, a partir de 20 de fevereiro de 2013.
PORTARIA N°. 113/2013
Nomear o senhor EMIVAL MONTEIRO DE OLIVEIRA, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR
ESPECIAL DO PROGRAMA CÂMARA JOVEM, com vencimento correspondente ao símbolo GOC-111 - R$
4.262,74 (Quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e quatro centavos), lotado no Gabinete da
Presidência, a partir de 20 de fevereiro de 2013.
PORTARIA N°. 114/2013
Nomear o senhor OSVALDO BLOOT, no cargo de provimento em comissão de CHEFE DE GABINETE, com
vencimento correspondente ao símbolo GOC-111 - R$ 4.262, 74 (Quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e
setenta e quatro centavos), lotado no Gabinete do Vereador Mareio Pacheco, a partir de 20 de fevereiro de
2013.
PORTARIA N°. 115/2013
Nomear o senhor LUIZ CARLOS RETCHESKI JUNIOR, convocado pelo Edital 03/2013 do Co
úblico n°.
01/2012, homologado pelo Edital de Concurso n°. 08.01/2012, de 26 de dezembro
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2.332,46 (Dois mil , trezentos e trinta e dois reais e quarent a e seis centavos), lotado na Diretoria Geral, a partir
de 21 e fevere iro de 2013.
PORTARIA N°. 116/2013
Nomear o senhor JEFFERSON LOBO DA SILVA, no cargo de provimento em comissão de GERENTE DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL, com vencimento correspondente ao símbolo GDP - R$ 5.300,00 (Cinco mil ,
trezentos reais), lotado no Gabinete da Presidência, no Departamento de Comunicação Social, a partir de 21
de fevereiro de 2013.
PORTARIA N°. 117/2013
Nomear o senho r CLEYTON HAGAEL DE SOUZA, no cargo de provimento em comissão de ASSESSOR
TÉCNICO LEGISLATIVO, com vencimento co rrespondente ao símbolo GOC-IV - R$ 3.329,84 {Três mil ,
trezentos e vinte nove reais e oitenta e quatro cen tavos ), lotado no Gabinete da Presid ência , a partir de 21 de
fevereiro de 2013.

Registra-s e; Publica -se.
PALÁCIO JOSÉ NEVES FORMIGHIERI
Edifício da CÂMARA MUNICIPAL
Cascavel, 21 de Fevereiro de 2013.
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