
 

Avenida Tucunduva, 833 • CEP: 85930-000 • Nova Santa Rosa • PR • Fone/Fax: (45) 3253-1144 
www.novasantarosa.pr.gov.br • novasantarosa@novasantarosa.pr.gov.br • CNPJ: 77.116.663/0001-09   

Órgão Oficial Eletrônico do Município de 21/03/2022, Edição nº 5733, Página nº 09-12 

PORTARIA Nº 117/2022 
 
 SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diárias 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 – Jociana Andreia Gabriel Hitz, matrícula nº 101214-0, ocupante do 
cargo de agente de combate a endemias, que participará de reunião realizada pela 20º 
Regional de Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da 
Unipar em Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 
01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
II – Cristiane Jesse Johann, matrícula nº 80292-1, ocupante do cargo de 

agente comunitário de saúde, que participará de reunião realizada pela 20º Regional 
de Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da Unipar em 
Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 01 (uma) 
diária com valor total de R$ 48,12; 

 
III – Marcos Roberto de Araújo, matrícula nº 150770-0, ocupante do 

cargo de serviços gerais, que participará de reunião realizada pela 20º Regional de 
Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da Unipar em 
Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 01 (uma) 
diária com valor total de R$ 48,12; 

 
IV – Claudete Dos Santos Kelm, matrícula nº 121479-0, ocupante do 

cargo de agente comunitário de saúde, que participará de reunião realizada pela 20º 
Regional de Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da 
Unipar em Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 
01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
V – Suelen Ribeiro da Silva Ulnhorst, matrícula nº 137464-0, ocupante 

do cargo de agente de combate a endemias, que participará de reunião realizada pela 
20º Regional de Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I 
da Unipar em Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 

http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leiorganica/001-2006_1552330685.pdf
http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/regimejuridico/0012-2009_1467295283.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf
https://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf


 

Avenida Tucunduva, 833 • CEP: 85930-000 • Nova Santa Rosa • PR • Fone/Fax: (45) 3253-1144 
www.novasantarosa.pr.gov.br • novasantarosa@novasantarosa.pr.gov.br • CNPJ: 77.116.663/0001-09   

VI – Kellen Cristina Martins Rohling, matrícula nº 80608-0, ocupante do 
cargo de enfermeira, que participará de reunião realizada pela 20º Regional de Saúde a 
respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da Unipar em Toledo – 
PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 01 (uma) diária com 
valor total de R$ 48,12; 

 
VII – Roseli Schrank, matrícula nº 65790-1, ocupante do cargo de agente 

comunitário de saúde, que participará de reunião realizada pela 20º Regional de Saúde 
a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da Unipar em Toledo – 
PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 01 (uma) diária com 
valor total de R$ 48,12; 

 
VIII – Gladis Roseli Lovatto Silva, matrícula nº 61492-2, ocupante do 

cargo de enfermeira, que participará de reunião realizada pela 20º Regional de Saúde a 
respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da Unipar em Toledo – 
PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 01 (uma) diária com 
valor total de R$ 48,12; 

 
IX – Everaldo Niesvald, matrícula nº 61.565-0, ocupante do cargo de 

motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e 
procedimentos em Cascavel - PR, na cidade de Cascavel, no período de 23 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
X – Jyan Jonhata Phellyppe Lunardi Oviedo, matrícula nº 146080-0, 

ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, que participará de reunião 
realizada pela 20º Regional de Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada 
no campus I da Unipar em Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de 
março, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XI – Ilda Fiedler Werner, matrícula nº 81108-0, ocupante do cargo de 

agente comunitário de saúde, que participará de reunião realizada pela 20º Regional 
de Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da Unipar em 
Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 01 (uma) 
diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XII – Fabiane Kamien Krause, matrícula nº 75000-0, ocupante do cargo 

de agente comunitário de saúde, que participará de reunião realizada pela 20º 
Regional de Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da 
Unipar em Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 
01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XIII – Beatriz Gusmão Rocha de Oliveira, matrícula nº 129453-0, 

ocupante do cargo de agente comunitário de saúde, que participará de reunião 
realizada pela 20º Regional de Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada 
no campus I da Unipar em Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de 
março, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 
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XIV – Luiza Cristina Haab, matrícula nº 4693-0, ocupante do cargo de 
agente comunitário de saúde, que participará de reunião realizada pela 20º Regional 
de Saúde a respeito do Planifica SUS Paraná, a ser realizada no campus I da Unipar em 
Toledo – PR, na cidade de Toledo, no período de 21 de março, totalizando 01 (uma) 
diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XV – Gladis Roseli Lovatto Silva, matrícula nº 61492-2, ocupante do 

cargo de enfermeira, que participará de seminário realizado pela Secretaria de Saúde 
do Estado a respeito da atualização da Linha de Cuidado Materno Infantil do Paraná, a 
ser realizado no Centro Cultural Teatro Guaíra em Curitiba – PR, na cidade de Curitiba 
– PR, no período de 23 a 25 de março, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de 
R$ 1.033,40; 

 
XVI – Patrícia Luciane Alves Ringerberg, matrícula nº 205753-0, 

ocupante do cargo de médico, que participará de seminário realizado pela Secretaria 
de Saúde do Estado a respeito da atualização da Linha de Cuidado Materno Infantil do 
Paraná, a ser realizado no Centro Cultural Teatro Guaíra em Curitiba – PR, na cidade de 
Curitiba – PR, no período de 23 a 25 de março, totalizando 02 (duas) diárias com valor 
total de R$ 1.353,32; 

 
XVII – Valter Celso Schweig, matrícula nº 2674-01, ocupante do cargo de 

chefe dos serviços de assistência médica, que efetuou transporte de pacientes para 
realização de consulta no Ceonc em Cascavel – PR, na cidade de Cascavel, no período 
de 18 de março, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XVIII – Everaldo Niesvald, matrícula nº 61.565-0, ocupante do cargo de 

motorista, que efetuou transporte de pessoas para doação de sangue no Hemocentro 
em Cascavel - PR, na cidade de Cascavel - PR, no período de 19 de março, totalizando 
01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XIX – Norberto Pinz, matrícula nº 24090-3, ocupante do cargo de 

prefeito municipal, que participará de reuniões no Palácio do Planalto em Curitiba – 
PR, na cidade de Curitiba – PR, no período de 21 a 23 de março, totalizando 02 (duas) 
diárias com valor total de R$ 1.763,52; 

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

motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e 
procedimentos em Toledo - PR, na cidade de Toledo - PR, no período de 23 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XXI - Everaldo Niesvald, matrícula nº 61.565-0, ocupante do cargo de 

motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e 
procedimentos em Toledo - PR, na cidade de Toledo, no período de 22 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

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

motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e 
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procedimentos em Cascavel - PR, na cidade de Cascavel, no período de 25 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

XXIII - Geraldo Schroeder, matrícula nº 46450-2, ocupante do cargo de 
motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e 
procedimentos em Toledo - PR, na cidade de Toledo, no período de 24 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XXIV - José Teixeira de Almeida, matrícula nº 7781-1, ocupante do cargo 

de motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames 
e procedimentos em Cascavel - PR, na cidade de Cascavel, no período de 21 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XXV - José Teixeira de Almeida, matrícula nº 7781-1, ocupante do cargo 

de motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames 
e procedimentos em Toledo - PR, na cidade de Toledo, no período de 25 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XXVI – José Tadao Takahashi, matrícula nº 69116-1, ocupante do cargo 

de assessor de departamento, que fará transporte de pacientes para a realização de 
consultas, exames e procedimentos em Cascavel - PR, na cidade de Cascavel - PR, no 
período de 24 de março, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
XXVII – Noedi Max Hardt, matrícula nº 71234-11, ocupante do cargo de 

secretário de saúde, que participará de cerimônia de entrega de editais e ordens de 
serviços, cerimônia realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras 
Públicas em Curitiba – PR, na cidade de Curitiba – PR, no período de 21 a 22 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 772,05; 

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

motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e 
procedimentos em Cascavel - PR, na cidade de Cascavel, no período de 22 de março, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12. 

 
 

   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 21 de março de 2022. 
 

 NORBERTO PINZ 
 Prefeito 

 


