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Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
Lei Municipal Nº 2543/2016

Nº 2293

Ano XXVIII

PORTARIAS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

PORTARIA Nº 070/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade até 30 de abril de 2022:
I - Josiane Aparecida Nibichiniack – Carteira de Habilitação nº
03288482820;
II - Cezar Antonio Felski – Carteira de Habilitação nº
00616794209;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando disposições em contrário.
Guarapuava, 26 de janeiro de 2022.
Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Interino Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
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PORTARIA Nº 072/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Designar a servidora Moema Rodrigues França, CPF
nº 256.602.438-35, RG nº 63275433, responsável pela gestão
e fiscalização, conforme disposto no Decreto nº 5863/2017,
em decorrência da formulação contida no Termo de Fomento
nº03/2020, tendo por objeto repasse de recursos financeiros
pra manutenção do Projeto “Abordagem genômica para investigar variações genéticas do SARS-COV2 (Coronavírus) no
hospedeiro humano”, ensejado pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a portaria nº 848/2021 e demais disposições contrárias.
Guarapuava, 27 de janeiro de 2022.
Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Municipal Interino de Administração
PORTARIA Nº 074/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, para dirigir
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade
até 30 de abril de 2022:
I – Ana Paula Pelegrini – Carteira de Habilitação nº
05959073737;
II – Marcelo Pinto da Silva – Carteira de Habilitação nº
02828862577;
III – Paulo Sergio Cavalheiro – Carteira de Habilitação nº
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01308202600;
IV - Guilherme Henrique da Rosa Nunes - Carteira de Habilitação nº 06333731648;
V - Paulo Dirceu Rosa de Souza - Carteira de Habilitação nº
00610346625;
VI - Angelo Rodrigo Moreira - Carteira de Habilitação nº
05103066705;
VII - Cícero Pedro Soldan – Carteira de Habilitação nº
03530591495.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 27 de janeiro de 2022.
Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Municipal Interino de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, _________ de__________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 075/2022
O SECRETÁRIO INTERINO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das
atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria Municipal de Habitação, para dirigirem veículos
leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 30 de
abril de 2022:
I.Fernando Damiani – Carteira de Habilitação nº 02861490248;
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II.Flavio Alexandre – Carteira de Habilitação nº 02268336842;
III.José Edilson Silvério - Carteira de Habilitação nº
01886824908;
IV.Vanessa Aparecida Rocha - Carteira de Hablitação nº
00518500464;
V. Marcelo Machado - Carteira de Habilitação nº 03936811076;
VI.Jhony Ferreira - Carteira de Habilitação nº 05333088680;
VII.Maycon Douglas Marcondes de Lima - Carteira de Habilitação nº 0471662673;
VIII.Reginaldo Antonio Lopes - Carteira de Habilitação nº
00372733062;
IX.Ronie Von Faria Batista - Carteira de Habilitação nº
01051997543;
X. Ieda Matilde Guimarães de Almeida - Carteira de Habilitação
nº 02270704533.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 27 de janeiro de 2022.
Carlos Marcelo Kaliberda
Secretário Municipal Interino de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, _________ de__________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

Boletim Oficial do Município - 3

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 4

27 de janeiro, Veiculação 27/01/2022

Ano XXVIII - Nº 2293

Boletim Oficial do Município - 5

27 de janeiro, Veiculação 27/01/2022

Ano XXVIII - Nº 2293

Boletim Oficial do Município - 6

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 7

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 8

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 9

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 10

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 11

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 12

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 13

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 14

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 15

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 16

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 17

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 18

28 de janeiro,
27
janeiro aVeiculação
04 de fevereiro,
27/01/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2293

Boletim Oficial do Município - 19

