
 
DECRETO Nº 239/2017 
Data: 25.07.2017 

Ementa: cria o Grupo Técnico para trabalhar na elaboração e normatizações           
municipais especificas para a regulamentação das Lojas Francas no que diz           
respeito ao horário comercial de funcionamento, alteração no zoneamento das          
localidades propícias para instalação, análise de projetos de grande porte que           
porventura surgirem no processo de implantação e demais providências         
necessárias previstas na Lei Municipal nº 1.964/2015 de 11.12.2015. 

  
O Prefeito Municipal de Guaíra, estado do Paraná, no uso de suas atribuições             

legais, e com base nos dispositivos da Lei Municipal 1.964/2015, Artigo 2º, § 1º e, considerando o                 
memorando on-line sob o nº 2014003031, 

 
                                   DECRETA: 
 

Art. 1º Fica criado o Grupo Técnico para trabalhar na elaboração e             
normatizações municipais especificas para a regulamentação das Lojas Francas no que diz respeito ao              
horário comercial de funcionamento, alteração no zoneamento das localidades propícias para instalação,            
análise de projetos de grande porte que porventura surgirem no processo de implantação e demais               
providências necessárias previstas na Lei Municipal nº 1.964/2015 de 11.12.2015, conforme segue: 

 
Art. 2º O Grupo técnico será composto pelos seguintes membros:  
 
I) Adriano Cezar Richter, na vaga destinada a Secretaria Municipal de           

Indústria e Comércio; 
 
II) Luiz Mitsuo Shiomi e Bruno Andrei Colcetta, na vaga destinada a            

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Geral; 
 
III) Antônio Carlos Alves e Rafael Alexandre Borges, na vaga destinada           

a Secretaria Municipal de Fazenda; 
 
IV) Marcos Rigolon, na vaga destinada a Secretaria Municipal da Saúde,           

Departamento de Vigilância Sanitária; 
 
V) João Fernando Pinto Grecillo, na vaga destinada a Procuradoria Jurídica           

Municipal; 
 
VI) Walter Fabiano dos Santos e Fabian Persi Vendruscolo, na vaga           

destinada a ACIAG – Associação Comercial e Empresarial de Guaíra; 
 
VII) Elza Aparecida Barbosa Romoda e Sandro Sabino Borges, na vaga           

destinada ao Poder Legislativo Municipal. 
 
 
 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  

                     Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 25 de julho de 2017. 
 
 
 
 

HERALDO TRENTO 
Prefeito Municipal 
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