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Órgão Oficial Eletrônico do Município de 17/03/2023, Edição nº 5974, Página nº 06-07 

PORTARIA Nº 103/2023 
 

 SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diária e da outras providências. 

 
 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica Municipal, e considerando o 
Art. 55 e seguintes da Lei Complementar Nº 12, de 06 de novembro de 2009 e a Lei 
Municipal Nº 2.021/2019, de 14 de maio de 2019. 
 

 R E S O L V E 
 
 Art. 1º Fica concedida diárias aos servidores abaixo listado: 
 

I – Marcos Aurélio Friedrich, matrícula nº 15520-5, ocupante do cargo 
de motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas e exames 
no Hospital Universitário Cajuru, Hospital de Clínicas, em Curitiba - PR, na cidade de 
Curitiba, no período de 19 a 20 de março, totalizando uma diária (01) com valor total 
de R$ 718,94. 

 
II - Everaldo Niesvald, matrícula nº 61565-0, ocupante do cargo de 

motorista, que fará transporte de transporte de pacientes para a realização de 
consultas, exames e procedimentos em Toledo - PR, na cidade de Toledo, no período 
de 21 de março, totalizando uma (01) diária com valor total de R$ 50,97. 

 
III – Eliseu Silvestre Haab, matrícula nº 127981-0, ocupante do cargo de 

motorista, que fará transporte de transporte de paciente para a realização de 
consultas, exames e procedimentos em Toledo - PR, na cidade de Toledo, no período 
de 20 de março, totalizando uma (01) diária com valor total de R$ 50,97. 

 
IV – Jose Teixeira de Almeida, matrícula nº 7781-1, ocupante do cargo 

de motorista, que fará transporte de paciente para a realização de consultas, exames e 
procedimentos em Toledo - PR, na cidade de Toledo, no período de 22 de março, 
totalizando uma (01) diária com valor total de R$ 50,97. 

 
V - Geraldo Schroeder, matrícula nº 46450-2, ocupante do cargo de 

motorista, que fará transporte de transporte de paciente para a realização de 
consultas, exames e procedimentos em Toledo - PR, na cidade de Toledo, no período 
de 23 de março, totalizando uma (01) diária com valor total de R$ 50,97. 

 
VI – Elizandra Morgenstern Haupt, matrícula nº 61344-0, ocupante do 

cargo de educador infantil, que fará viagem para participar dos Grupos de Estudos 
realizado pelo Departamento de Educação da AMOP – Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná, Bloco A – Educação Infantil 0 a 3 anos com o Título: Estudos teóricos 
e a organização das práticas pedagógica na Educação Infantil de 0 a 3 anos em 

http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leiorganica/001-2006_1552330685.pdf
http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf
http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf
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Cascavel - PR, na cidade de Cascavel, no período de 23 de março, totalizando uma (01) 
diária com valor total de R$ 50,97. 

 
VII – Lourdes Erotides Dilkin, matrícula nº 62618-1, ocupante do cargo 

de educador infantil, que fará viagem para participar dos Grupos de Estudos realizado 
pelo Departamento de Educação da AMOP – Associação dos Municípios do Oeste do 
Paraná, Bloco A – Educação Infantil 0 a 3 anos com o Título: Estudos teóricos e a 
organização das práticas pedagógica na Educação Infantil de 0 a 3 anos em Cascavel - 
PR, na cidade de Cascavel, no período de 23 de março, totalizando uma (01) diária com 
valor total de R$ 50,97. 

 
VIII – Inês Gertrudes Kruger, matrícula nº 67601-1, ocupante do cargo 

de professor, que fará viagem para participar dos Grupos de Estudos realizado pelo 
Departamento de Educação da AMOP – Associação dos Municípios do Oeste do 
Paraná, Bloco A – Coordenadores pedagógicos com o Título: Projeto de Formação 
Continuada para as esquipes de ensino e/ou professores da rede municipal de ensino, 
em Cascavel - PR, na cidade de Cascavel, no período de 23 de março, totalizando uma 
(01) diária com valor total de R$ 50,97. 

 
IX – Elizandra Eliza Zwick, matrícula nº 159310-1, ocupante do cargo de 

Técnico Administrativo I, que fará viagem para participar dos Grupos de Estudos 
realizado pelo Departamento de Educação da AMOP – Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná, Bloco A – Téc. De secretária e secretario de escolas com o Título: 
Documentação escolar e atribuições do Secretário de Escola, em Cascavel - PR, na 
cidade de Cascavel, no período de 23 de março, totalizando uma (01) diária com valor 
total de R$ 50,97. 

 
X – Naize Cristina Acker, matrícula nº 171255-0, ocupante do cargo de 

Chefe do Setor Administrativo Escolar, que fará viagem para participar dos Grupos de 
Estudos realizado pelo Departamento de Educação da AMOP – Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná, Bloco A – Téc. De secretária e secretario de escolas 
com o Título: Documentação escolar e atribuições do Secretário de Escola, em 
Cascavel - PR, na cidade de Cascavel, no período de 23 de março, totalizando uma (01) 
diária com valor total de R$ 50,97. 

 
XI – Neiva Rosana Ragasson, matrícula nº 74705-0 e 74705-1, ocupante 

do cargo de Professora, que fará viagem para participar dos Grupos de Estudos 
realizado pelo Departamento de Educação da AMOP – Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná, Bloco B – Educação inclusiva com o Título: Desenvolvimento 
humano: acompanhamento, avaliação e atendimento especializado para os alunos 
com deficiência/necessidades educacionais especiais, em Cascavel - PR, na cidade de 
Cascavel, no período de 30 de março, totalizando uma (01) diária com valor total de R$ 
50,97. 

 
XII – Daiane Carboni, matrícula nº 190357-1, ocupante do cargo de 

Psicóloga, que fará viagem para participar dos Grupos de Estudos realizado pelo 
Departamento de Educação da AMOP – Associação dos Municípios do Oeste do 
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Paraná, Bloco B – Educação inclusiva com o Título: Desenvolvimento humano: 
acompanhamento, avaliação e atendimento especializado para os alunos com 
deficiência/necessidades educacionais especiais, em Cascavel - PR, na cidade de 
Cascavel, no período de 30 de março, totalizando uma (01) diária com valor total de R$ 
50,97. 

 
XIII – Roselaine Lovatto Stubbe, matrícula nº 45683-3, ocupante do 

cargo de diretora departamento de ensino, que fará viagem para participar dos Grupos 
de Estudos realizado pelo Departamento de Educação da AMOP – Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná, Bloco B – Educação inclusiva com o Título: 
Desenvolvimento humano: acompanhamento, avaliação e atendimento especializado 
para os alunos com deficiência/necessidades educacionais especiais, em Cascavel - PR, 
na cidade de Cascavel, no período de 30 de março, totalizando uma (01) diária com 
valor total de R$ 50,97. 

 
XIV – Lays de Moura Santos, matrícula nº 158224-0 e 158224-1, 

ocupante do cargo de professora, que fará viagem para participar dos Grupos de 
Estudos realizado pelo Departamento de Educação da AMOP – Associação dos 
Municípios do Oeste do Paraná, Bloco B – Educação inclusiva com o Título: 
Desenvolvimento humano: acompanhamento, avaliação e atendimento especializado 
para os alunos com deficiência/necessidades educacionais especiais, em Cascavel - PR, 
na cidade de Cascavel, no período de 30 de março, totalizando uma (01) diária com 
valor total de R$ 50,97. 

 
 

 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 REGISTRE-SE 
 PUBLIQUE-SE 
 

 GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, Estado 
do Paraná, em 17 de março de 2023. 

 
 
 
 
 
 

 NORBERTO PINZ 
 Prefeito 

 


