
 

 

Praça Frei Mathias d
CEP: 84970

 

 O Senhor JOSE DE JESUS IZAC
do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas por lei, 

           CONSIDERANDO, que
está como titular da vaga deixada pela Silvia Helena Martins Silva;

CONSIDERANDO, o termo de desistência,assinado pela 2ª suplente 
Carla Aparecida Mota;

           CONSIDERANDO, o ofício 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

 RESOLVE: 

 Artigo 1º - HOMOLOGAR
terceiro suplente do Conselho Tutelar 
OLIVEIRA , portador da cédula de identidade RG nº 
SSP/SP, para cobrir a vacância do cargo deixado pela titular Josélia 
Gonçalves, por motivo de afastamento para tratamento de saúde.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor a pa
publicação, com efeitos retroativos a 23 de maio de 2015.

 Artigo 3º - Rev
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PORTARIA Nº 140 / 2015 

JOSE DE JESUS IZAC, Prefeito Municipal de Santana 
do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 

CONSIDERANDO, quea 1ª suplente,  Maria de Lourdes Amaro, 
está como titular da vaga deixada pela Silvia Helena Martins Silva;

CONSIDERANDO, o termo de desistência,assinado pela 2ª suplente 
Carla Aparecida Mota; 

CONSIDERANDO, o ofício 011/2015 do C.M.D.C.A.
tos da Criança e do Adolescente; 

HOMOLOGAR  a posse temporária concedidaao 
suplente do Conselho Tutelar oSrGIVANILDO JOSE DE 

, portador da cédula de identidade RG nº 
rir a vacância do cargo deixado pela titular Josélia 

Gonçalves, por motivo de afastamento para tratamento de saúde.

Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação, com efeitos retroativos a 23 de maio de 2015. 

Revogam-se as disposições em contrário. 

Santana do Itararé, 26 de maio de 2015. 

JOSE DE JESUS IZAC 
PREFEITO MUNICIPAL 
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, Prefeito Municipal de Santana 
do Itararé, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são 

Maria de Lourdes Amaro, 
está como titular da vaga deixada pela Silvia Helena Martins Silva; 

CONSIDERANDO, o termo de desistência,assinado pela 2ª suplente 

do C.M.D.C.A.- Conselho 

a posse temporária concedidaao 
GIVANILDO JOSE DE 

, portador da cédula de identidade RG nº 33.778.432-2-
rir a vacância do cargo deixado pela titular Josélia 

Gonçalves, por motivo de afastamento para tratamento de saúde. 

rtir da data de sua 

 


