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Curitiba, 08 de abril de 2021. 
 

Reinhold Stephanes 
Diretor-Presidente 

76571/2021

 - 
COHAPAR, no uso de suas a
disp , de 26/10/2010, resolve: 
 

A: colaboradores comissionados 
nomeados e exonerados durante o m  de  de 2021. 
 

EXONERADOS 

Nome Cargo  
Tipo de 
contrato 

Adriana Vieira Zahdi 
Machado 

Assessor 
 

05/03/2021 
Cargo em 

 
Priscila Paloma 
Apolinario Menino 

Assessor 
I 

08/03/2021 
Cargo em 

 

NOMEADOS 

Nome Cargo  
Tipo de 
contrato 

Mateus de Oliveira 
Chociai 

Assessor 
 

08/03/2021 
Cargo em 

 

Renato Taques Mussi 
Assessor 

 
09/03/2021 

Cargo em 
 

 
Curitiba, 08 de abril de 2021. 

 
                     
 Diretor Administrativo-Financeiro              Diretor-Presidente 

76238/2021

76579/2021

RESOLU O DPG N 049, DE 06 DE ABRIL DE 2021.

O DEFENSOR P BLICO-GERAL DO ESTADO DO PARAN , no uso de
suas atribui es legais, especificamente o art. 18, I e XIV, art. 38 e art. 150,
ambos da Lei Complementar Estadual n  136/2011;

CONSIDERANDO o art. 5 da Lei Estadual 18.774/2016 e o art. 5 da Lei
Estadual n 19.781/2018, que regulamentam o reajuste, respectivamente, do
aux lio-alimenta o e do aux lio-sa de para membros e servidores desta
Institui o;

CONSIDERANDO o IPCA ndice Nacional de Pre os ao Consumidor
Amplo, do IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estat stica, acumulado,
relativo ao per odo compreendido entre os meses de janeiro/2020 e
dezembro/2020, no percentual de 4,52% ( data-base adotada ao
aux lio-alimenta o, janeiro/2021) e entre os meses de mar o/2020 e
fevereiro/2021, no percentual de 5,20% ( data-base adotada ao aux lio-sa de,
mar o/2021);

CONSIDERANDO a necessidade de adequar o valor dos aux lios infla o
dos ltimos doze meses, a fim de evitar a deprecia o do benef cio de car ter
alimentar e o dos custos com a sa de, conforme contido no Protocolo
Administrativo n  17.434.860-0;

RESOLVE

Art. 1 . Reajustar o aux lio-alimenta o em 4,52%, a partir da data-base de 1
janeiro de 2021, tendo como refer ncia o ndice do IPCA medido,
respectivamente no per odo compreendido entre os meses de janeiro de 2020 e
dezembro de 2020.

Art. 2 . Reajustar o aux lio-sa de em 5,20%, a partir da data-base de 1 de
mar o de 2020, tendo como refer ncia o ndice do IPCA medido,
respectivamente no per odo compreendido entre os meses de mar o de 2020 e
fevereiro de 2021.

Art. 3 . Esta Resolu o entra em vigor na data de sua edi o.

EDUARDO PI O ORTIZ ABRA O
Defensor P blico-Geral do Estado do Paran

76747/2021


