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O Senhor JOSE DE JESUS IZAC
Estado do Paraná, no uso de suas 

  RESOLVE: 

  Artigo 1º - Ficam nomeados os 
CONTROLE  INTERNO: 

Controlador :   Janaique Laudelino Claro    
Integrante 1 :   Adélia Malaquias de
Integrante 2 :   Marco Antonio Leite          
                                

Artigo 2º -  O servidor efetivo nomeado para exercer  a função de Controlador, 
fará jus a uma gratificação pelo exercício da função à luz do artigo 8º  da Lei Municipal 
nº 017/2013.                              

Artigo 3º- Esta Portaria entra em vigor a partir da data 

Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

  Santana do Itararé, 04 de 
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PORTARIA Nº 289 / 2016 

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

Ficam nomeados os servidores  para compor a Comissão do 

Controlador :   Janaique Laudelino Claro    - matriculado  sob o nº  21026
Integrante 1 :   Adélia Malaquias de Paulo   - matriculada  sob o nº    2371
Integrante 2 :   Marco Antonio Leite            - matriculada  sob o nº  20562 

O servidor efetivo nomeado para exercer  a função de Controlador, 
fará jus a uma gratificação pelo exercício da função à luz do artigo 8º  da Lei Municipal 
nº 017/2013.                               

Esta Portaria entra em vigor a partir da data da publicação.

se as disposições em contrário. 

de agosto de 2016. 

JOSE DE JESUS IZAC 
PREFEITO MUNICIPAL 
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, Prefeito Municipal de Santana do Itararé, 
atribuições que lhe são conferidas por lei, 

para compor a Comissão do 

21026  
matriculada  sob o nº    2371 
matriculada  sob o nº  20562  

O servidor efetivo nomeado para exercer  a função de Controlador, 
fará jus a uma gratificação pelo exercício da função à luz do artigo 8º  da Lei Municipal 

da publicação. 


