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PORTARIA Nº 131/2022 

 
 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 – 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 05 e 07 de abril, 
totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 96,24; 

 
II - José Tadao Takahashi, matrícula 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, no 
período de 06 de abril, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
III – Eliseu Silvestre Haab, matrícula 127981-0, 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 - PR, no período de 04 de abril, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
IV – Eliseu Silvestre Haab, matrícula 127981-0, 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 - PR, no período de 07 de abril, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
V – 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 04 de abril, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
VI – 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 05 de abril, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 
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VII – 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 06 de abril, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
VIII – 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 08 de abril, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 48,12; 

 
IX – Pedro Henrique Drehmer, matrícula nº 190632-00, ocupante do 

cargo de técnico administrativo nível I, que participará do curso “Nova lei de 
Licitações”, com ênfase na formação e atualização de pregoeiros e agentes de 
contratação, onde será realizado no Hotel Metrópole, em Maringá – PR, na cidade de 
Maringá, no período de 06 a 08 de abril, totalizando 03 (três) diárias com valor total de 
R$ 1.082,67; 

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

secretário de saúde, que participará de curso referente a “Evolução do Poder Público à 
Luz da necessidade de Implementação de Programas de Integridade e Compliance”, a 
ser realizado no Hotel Trevi em Curitiba-PR, na cidade de Curitiba, no período de 06 a 
08 de abril, totalizando 03 (três) diárias com valor total de R$ 2.316,15. 

 
 
 

 

   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 04 de abril de 2022. 

 
 

 NORBERTO PINZ 
 Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLICADO EM FACE DE ERRO.  


