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DECRETO NR 40/97
DATA : 017/02//97

SÚMULA-Dispõe sobre nomeação de pessoal e dá outras prmidências.

o Prefeito municipal de Diamante do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

RESOL VE:

Paraná

Art, 01 - Nomear o Sr.
DEFENSOR PUBLICO,
símbolo CC-07,cargo de
fevereiro de 1997,

VICTOR GUERCIO FILHO, para exercer o cargo de,
lotado na secretaria de ADMINISTRACÀO,
provimento em Comissão, a partir de O 1 de

Art. 02 - Este Decreto tem efeito retroativo a primeiro de fevereiro de 1997,
entrando em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário,

GABINETE DO PREFEITO MIJl\'1CIPAL DE DIAMAt"lTE DO OESTE
Aos dezessete dias do mês de fevereiro de 1997.

~ ~-GIl R GENIO SECCO
FEITO MUNICIPAL
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