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DECRETO Nº. 579/2020 
 

Dispõe sobre o PROCESSO DE TRANSIÇÃO 
GOVERNAMENTAL. 
 

 
  JOÃO APARECIDO PEGORAO, PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE ASSIS CHATEAUBRIAND, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais.  
 
 Considerando a necessidade de instituir processo de 
transição governamental para preservação da continuidade dos serviços públicos, visando aos 
superiores interesses do povo de ASSIS CHATEAUBRIAND;  
 
 Considerando, ainda, que a nova gestão administrativa 
necessita conhecer dados fundamentais, sem os quais terá dificuldade para implantação de 
seus projetos, programas de governo e compromissos de campanha, já a partir do início do 
exercício do novo mandato;  
 
 Considerando, finalmente, que os agentes e autoridades 
administrativas têm o dever constitucional de pautarem-se pelos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficácia, razoabilidade, precaução e transparência;  
 
 

D E C R E T A: 
 
 

Art. 1º Para efeitos deste decreto, transição 
governamental é o processo que objetiva propiciar condições para que o prefeito eleito possa 
receber do seu antecessor todos os dados e informações necessários à implementação do novo 
governo.  

 
Art. 2º Fica instituída Comissão de Transição 

Governamental integrada pelos seguintes servidores municipais, presidida pelo primeiro que 
coordenará os trabalhos vinculados à transição deste Governo: 

 
a) Antonio Lucas de Araújo; 
b) Maycon Douglas de Almeida Silva; 
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c) Esmair Raphael Ferraz Martins; 
d) Mario Sérgio Coletto. 

   
                                       Art. 3º O processo de transição governamental terá início 
no dia 20 de novembro e encerrar-se-á no dia 18 de dezembro de 2020.  
 
 Parágrafo Único: As reuniões entre as Comissões serão 
realizadas semanalmente nas quartas-feiras, das 08h30min às 09h30min. 
 

Art. 4º As informações relativas à legislação básicas do 
município, aos programas governamentais (PPA/LDO/LOA) e aos projetos de Governo serão 
fornecidas diretamente ao coordenador indicado pelo Prefeito eleito.  

 
Parágrafo Único: Ficam nomeados para comporem a 

Equipe de Transição do prefeito eleito, os seguintes cidadãos, presidida pelo primeiro que 
coordenará os trabalhos da equipe do Prefeito eleito. 
  

a) Cloves Luiz Angeleli; 
b) João José Guedes; 
c) Diegho Raphael Caramori Barszcz; 
d) Jonas Gastão Jagnow. 
 
Art. 5º  Os pedidos de acesso às informações e de atos de 

que trata o artigo 4º deverão ser formulados à Comissão de Transição Governamental por 
escrito, cabendo ao Presidente/Coordenador desta requisitar dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal os dados solicitados.  

 
Parágrafo Único – Ficará a critério de avaliação do atual 

Prefeito autorizar os documentos e informações que realmente devem integrar o processo de 
transição governamental.  

 
Art. 6º Salvo os casos expressos em lei, fica vedado a 

qualquer servidor público a prestação de informações relativas à transição disciplinada neste 
decreto, exceto quando expressamente autorizado pelo Presidente da Comissão de Transição 
Governamental. 
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Art. 7º Os Secretários Municipais ou diretores, 
responsáveis máximos dos setores da prefeitura, deverão encaminhar ao Presidente da 
Comissão de Transição Governamental as informações solicitadas pelo Coordenador da Equipe 
de Transição do prefeito eleito, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 5º deste 
Decreto. 

 
Art. 8º As reuniões de servidores com integrantes da 

equipe de transição devem ser objeto de agendamento e registro sumário em atas que 
indiquem os participantes, os assuntos tratados, as informações solicitadas e o cronograma de 
atendimento das demandas apresentadas.  

  
Art. 9º O Presidente e Coordenador da Comissão de 

Transição Governamental baixarão as normas complementares necessárias ao cumprimento 
deste decreto.  

Art. 10 Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

PAÇO MUNICIPAL “PREFEITO  OSVALDO LAGHI”, aos 18 
de novembro de 2020. 
 
 
                  João Aparecido Pegoraro                                                      Neuza Lima Pereira 
                              Prefeito                                                                      Administradora Geral e 
                                                                                                                            Finanças 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


