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PORTARIA Nº 213/2019 

 
 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 Cascavel – PR para transporte de pacientes 
para realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Cascavel, no período 
de 10 e 11 de julho, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00. 

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

Motorista, que será levará paciente (Emergência - Abertura de Central de Leitos) para 
internamento no Hospital Psiquiátrico, na cidade de Maringá, no período de 06 de julho, 
totalizando 0,5 (meia) diária com valor total de R$ 150,00. 

 
   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 11 
de julho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

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

Motorista, que fará transporte de pacientes para realização de hemodiálise na Clínica 
Renal Clin, na cidade de Toledo, no período de 12 de julho, totalizando 01 (uma) diária 
com valor total de R$ 40,00. 

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

de Enfermeira, que participará de 2º módulo de capacitação do projeto prevenção e 
redução da gravidez não intencional nos municípios do oeste do Paraná, na cidade de 
Guaíra, no período de 10 de julho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 
40,00. 

 
   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 08 e 09 de julho, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00. 
 
 
   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 09 
e 10 de julho, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00. 

 
   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 12 de julho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00. 

 
   IX – Andreia Tribess, matrícula nº 102229-02, ocupante do cargo de 

Chefe do Setor de Enfermagem, que irá acompanhar paciente (Emergência - Abertura de 

Central de Leitos) para internamento no Hospital Psiquiátrico, na cidade de Maringá, no 
período de 06 de julho, totalizando 0,5 (meia) diária com valor total de R$ 150,00. 

 
   X – Catherine Louise Rohsig Silva, matrícula nº 155098-0, ocupante do 

cargo de Psicóloga, que participará de 2º módulo de capacitação do projeto prevenção 
e redução da gravidez não intencional nos municípios do oeste do Paraná, na cidade de 
Guaíra, no período de 10 de julho, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 
40,00. 

  
   XI – Norberto Pinz, matrícula nº 24090-2, ocupante do cargo de Prefeito, 

que fará visita ao escritório do Deputado Schiavinato ver detalhes para emenda 
apresentado dia 30/06, Cohapar reunião com Ademir Bier pleitear retomada de 
programa para NSR, Assembleia Legislativa visitar representante Marcel Micheleto e 
SEDU, na cidade de Curitiba, no período de 07 a 11 de julho, totalizando 04 (quatro) 
diárias com valor total de R$ 3.226,56. 

 
 XII – Dorival Engelsdorf, matrícula nº 2011-0, ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo, que participará de treinamento referente a solicitação de RG’s, na 
cidade de Toledo, no período de 08 de julho, 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 05 de julho de 2019. 

 
 

NORBERTO PINZ 
Prefeito 


