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PORTARIA N.º 17/13, de 25 de março de 2013. 

Estabelece Atribuições e Encargos 
Administrativos à Servidores Efetivos do 
Poder Legislativo do Município de 
Medianeira. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais,  

RESOLVE: 

Art. 1º Ficam estabelecidos aos servidores efetivos abaixo relacionados, 
pertencentes ao Poder Legislativo, as seguintes atribuições e encargos de 
gestão:  

a) Beatriz Liesch, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais a 
função de encarregada do setor de Protocolo, Recepção e Expedição 
com atribuições de processar a entrada e saída de documentos da 
Câmara Municipal, distribuindo aos departamentos competentes, 
acompanhando a tramitação dos mesmos aos órgãos competentes, 
gerir o atendimento ao público distribuindo as pessoas aos 
departamentos competentes ou gabinetes dos vereadores, bem como 
atender e realizar ligações telefônicas atinentes aos departamentos e 
gabinetes gerais da Câmara, e outros serviços atrelados ao cargo. 

b) Fernanda de Lima da Silva, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais a função de encarregada pelo setor de recebimentos de bens e 
serviços, com atribuições de destinar os mesmos ao lugar de 
armazenamento e prestação do serviço, nos casos dos materiais para 
estoque estocar no local adequado e outros serviços atrelados ao 
cargo. 

c) Jones Silveira dos Santos, ocupante do cargo de Assessor 
Administrativo a função de encarregado pelo setor de digitalização com 
atribuições de digitar proposições (requerimentos e indicações) 
encaminhar ao setor do processo legislativo, escanear e arquivar 
documentos dos departamentos gerais da Câmara entre outros serviços 
atrelados ao cargo. 

d) Josemar de Oliveira Camargo, ocupante do cargo de Assessor 
Administrativo, a função encarregado do setor do processo legislativo 
com atribuições de supervisionar, coordenar, controlar, dirigir e 
subsidiar todas as fases da tramitação de processos, desde o protocolo 
até o despacho final, dando assistência à mesa, comissões e 
vereadores em matéria regimental e de técnica legislativa, organizar e 
controlar a documentação necessária à execução das atividades das 
comissões e plenário, proceder a análise de proposições em 
observância dos aspectos regimental, objetivando o fornecimento de 
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subsidio para o processo de deliberação, coordenar e supervisionar o 
arquivo dos atos e processos oriundos do processo legislativo, entre 
outros serviços atrelados ao cargo.   

e) Ari Pedro Sartori, ocupante do cargo de contador, a função de 
encarregado pelo setor de departamento pessoal, com atribuições de 
elaboração de folha de pagamento dos servidores bem como 
elaboração dos atos relativos ao departamento de pessoas, entre outros 
serviços atrelados ao cargo. 

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 
efeitos a 1º de março de 2013, revogadas as disposições em contrário. 

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Medianeira, 25 de março de 
2013. 

 

Jean Rogers Bogoni 

Presidente 


