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Órgão Oficial Eletrônico do Município de 02/08/2019, Edição nº 5063, Página nº 04 a 06 

 
PORTARIA Nº 248/2019 

 
 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 – Geraldo Schroeder, matrícula nº 46450-2, 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 07 e 08 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

 
   II - 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 05 
e 06 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

 
 
   III - 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 09 de agosto, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   IV – 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 09 de agosto, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   V – Jaime Leonir Sommerfeld, matrícula nº 76511-2, ocupante do cargo 

de Técnico Administrativo II, que irá participar do IV encontro de políticas públicas do 
Oeste e contuquiriguaçu, na cidade de Cascavel, no período de 08 de agosto, 
totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 40,00; 

 
   VI – Fabiano Schlickmann, matrícula nº 157953-0, ocupante do cargo de 

Controle Interno, que irá participar do IV encontro de políticas públicas do Oeste e 
contuquiriguaçu, na cidade de Cascavel, no período de 08 de agosto, totalizando 01 
(uma) diária, com valor total de R$ 40,00; 

 

http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/regimejuridico/0012-2009_1467295283.pdf
http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf
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   VII – Andreia Tribess, matrícula nº 102229-02, ocupante do cargo de 

Chefe do Setor de Enfermagem, que irá acompanhar pacientes que irão realizar 
cirurgia de cataratas no hospital de olhos, na cidade de Campo Largo, no período de 04 
a 06 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 664,20; 

 
 
   VIII – Deise Montresol Giese, matrícula nº 145106-0, ocupante do cargo 

de Procuradora Geral, que irá participar de reunião sobre atendimento de Urgência e 

Emergência em ortopedia na AMOP, na cidade de Cascavel, no período de 02 de agosto, 
totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 40,00; 

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

de Motorista, que irá levar pacientes que irão realizar cirurgia de cataratas no hospital 
de olhos, na cidade de Campo Largo, e, levar pacientes no Hospital Iguaçu, na cidade 
de Curitiba, no período de 04 a 06 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor 
total de R$ 600,00; 

 
   X – José Roberto Garai, matrícula nº 75132-02, ocupante do cargo de 

Chefe de serviços de vigilância sanitária, para realização da oficina sobre segurança e 
saúde do trabalhador na construção civil, no auditório da 20ª RS, na cidade de Toledo, 
no período de 06 e 07 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias, com valor total de R$ 
80,00; 

 
   XI – Everaldo Niesvald, matrícula nº 61.565-0, 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 07 
e 08 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

 
   XII – Nelci Vinciguerra Schmidt, matrícula nº 10855-0 e 10855-1, 

ocupante do cargo de Professora, que irá participar do 4º Encontro dos Grupos de 
Trabalho (Grupo 15 - Fundamentos do Currículo Básico) nas áreas do conhecimento, gestão e 

políticas públicas, OTP e Fundamentos da Educação, realizados pela AMOP, na cidade de 
Cascavel, no período de 08 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de 
R$ 40,00; 

 
   XIII – Daniele Volkmer, matrícula nº 96954-1, ocupante do cargo de 

Professora, que irá participar do 4º Encontro dos Grupos de Trabalho (Grupo 13 - Educação 
Física) nas áreas do conhecimento, gestão e políticas públicas, OTP e Fundamentos da 

Educação, realizados pela AMOP, na cidade de Cascavel, no período de 08 de agosto, 
totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 40,00; 

 
   XIV – Ana Carla Ruckhaber, matrícula nº 16934-3 e 16934-4, ocupante 

do cargo de Professora, que irá participar do 4º Encontro dos Grupos de Trabalho (Grupo 15 
- Fundamentos do Currículo Básico) nas áreas do conhecimento, gestão e políticas públicas, 

OTP e Fundamentos da Educação, realizados pela AMOP, na cidade de Cascavel, no período 
de 08 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 40,00; 
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   XX – Eder Verner Pavão, matrícula nº 97306-4, ocupante do cargo de 

Diretor do departamento de Esporte, para participar do Encontro de Gestores 
Municipais do Esporte do Paraná, na cidade de Pontal do Paraná, no período de 08 a 
10 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias, com valor total de R$ 1.162,34; 

 
   XXI – Airton Zago, matrícula nº 25259-0, ocupante do cargo de Chefe de 

Unidade de Contraturno Social, para participará do Encontro de Gestores Municipais 
do Esporte do Paraná, na cidade de Pontal do Paraná, no período de 08 a 10 de agosto, 
totalizando 02 (duas) diárias, com valor total de R$ 600,00; 

 
 

 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 02 de agosto de 2019. 

 
 
 

Noedi Max Hardt 
Prefeito em Exercício 

 
 

 


