
 

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 19/06/2019, Edição nº 5031, Página nº 03 a 05 

 
PORTARIA Nº 192/2019 

 
 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 Ficam concedidas diárias aos servidores abaixo listados: 
   

   I – José Teixeira de Almeida, matrícula nº 7781-1, ocupante do cargo de 
Motorista, que será responsável pela linha Toledo – PR para transporte de pacientes para 
realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Toledo, no período de 24 
e 25 de junho, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00. 
 

   II – José Teixeira de Almeida, matrícula nº 7781-1, ocupante do cargo de 
Motorista, que será responsável pela linha Cascavel – PR para transporte de pacientes 
para realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Cascavel, no período 
de 28 de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

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

Motorista, que será responsável pela linha Toledo – PR para transporte de pacientes para 
realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Toledo, no período de 26 
e 27 de junho, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00. 

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

Motorista, que irá levar paciente (emergência) para internamento no Hospital 
Psiquiátrico de Maringá, na cidade de Maringá, no período de 19 de junho, totalizando 
0,5 (meia) diária com valor total de R$ 150,00. 

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

Motorista, que levará pacientes para cirurgia de cataratas no Hospital de Olhos de 
Campo Largo, na cidade de Campo Largo, no período de 25 a 27 de junho, totalizando 
1,5 (uma e meia) diárias com valor total de R$ 450,00. 

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

Motorista, que será responsável pela linha Cascavel – PR para transporte de pacientes 
para realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Cascavel, no período 
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de 24 de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 
 
   VII –José Tadao Takahashi, matrícula nº 69116-1, ocupante do cargo de 

Motorista, que será responsável pela linha Toledo – PR para transporte de pacientes para 
realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Toledo, no período de 28 
de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

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

Motorista, que será responsável pela linha Cascavel – PR para transporte de pacientes 
para realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Cascavel, no período 
de 26 e 27 de junho, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00. 

 
   IX – Tamires Fernanda Vieira Oenning, matrícula nº 153877-0, ocupante 

do cargo de Enfermeiro, que irá participar da Capacitação de Abordagem Intensiva ao 
Tabagismo a realizar-se no Auditório da PUC, na cidade de Toledo, no período de 28 de 
junho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

 
   X – Andreia Tribess, matrícula nº 102229-2, ocupante do cargo de Chefe 

do Setor de Enfermagem, que irá acompanhar paciente para internamento psiquiátrico 
(emergência) no Hospital Psiquiátrico de Maringá, na cidade de Maringá, no período 
de 19 de junho, totalizando 0,5 (meia) diária com valor total de R$ 150,00. 

 
   XI – Ligia Patricia Rambo, matrícula nº 91200-4, ocupante do cargo de 

Auxiliar de Enfermagem, que irá acompanhar pacientes para cirurgia de cataratas no 
Hospital de Olhos de Campo Largo, na cidade de Campo Largo, no período de 25 a 27 
de junho, totalizando 1,5 (uma e meia) diárias com valor total de R$ 450,00. 

  
   XII – Celia Irene Schonwald Wutzke, matrícula nº 172545-1, ocupante do 

cargo de Chefe de Serviços de Assistência Farmacêutica, que irá participar da 
Capacitação de Abordagem Intensiva ao Tabagismo a realizar-se no Auditório da PUC, 
na cidade de Toledo, no período de 28 de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor 
total de R$ 40,00. 

 
   XIII – Fabiano Carlos Cassimiro, matrícula nº 95699-2, ocupante do cargo 

de Diretor do Departamento de Cultura, que irá participar de Audiência Pública de 
Cultura 2019 – Macrorregião Oeste, na cidade de Cascavel, no período de 27 de junho, 
totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

 
   XIV – Jeferson Luan Groth, matrícula nº 177687-0, ocupante do cargo de 

Assessor de Secretaria, que irá participar de Audiência Pública de Cultura 2019 – 
Macrorregião Oeste, na cidade de Cascavel, no período de 27 de junho, totalizando 01 
(uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

 
   XV – Luana Camila Bresolin, matrícula nº 156256-1, ocupante do cargo 

de Chefe de Unidade de Artes Cênicas, Visuais e Musicais, que irá participar de 
Audiência Pública de Cultura 2019 – Macrorregião Oeste, na cidade de Cascavel, no 
período de 27 de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 
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   XVI – Ana Carla Ruckhaber, matrículas nº 16934-3 e 16934-4, ocupante 
dos cargos de Professor, que irá participar do 3º Encontro dos Grupos de Trabalho 
(Grupo 7 – Organização do Trabalho Pedagógico) nas áreas do conhecimento, gestão e 
políticas públicas, OTP e Fundamentos da Educação, realizados pela AMOP, na cidade 
de Cascavel, no período de 27 de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de 
R$ 40,00. 

 
   XVII – Nelci Vinciguerra Schmidt, matrículas nº 10855-0 e 10855-1, 

ocupante dos cargos de Professor, que irá participar do 3º Encontro dos Grupos de 
Trabalho (Grupo 7 – Organização do Trabalho Pedagógico) nas áreas do conhecimento, 
gestão e políticas públicas, OTP e Fundamentos da Educação, realizados pela AMOP, na 
cidade de Cascavel, no período de 27 de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor 
total de R$ 40,00. 
 

   XVIII – Daiane Karine Dierings Bernardi, matrícula nº 94404-1, ocupante 
do cargo de Nutricionista, que irá participar do 3º Encontro dos Grupos de Trabalho 
(Grupo 9 – Fundamentos Teóricos e ferramentas práticas sobre as atribuições do 
nutricionista atuante no âmbito da alimentação escolar) nas áreas do conhecimento, 
gestão e políticas públicas, OTP e Fundamentos da Educação, realizados pela AMOP, na 
cidade de Cascavel, no período de 27 de junho, totalizando 01 (uma) diária com valor 
total de R$ 40,00. 

 
 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 19 de junho de 2019. 

 
 
 
 

NORBERTO PINZ 
Prefeito 


