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Órgão Oficial Eletrônico do Município de 16/08/2019, Edição nº 5072, Página nº 02 a 04 
 

PORTARIA Nº 267/2019 

 
 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 levará pacientes no Hospital Nossa Senhora do Rocio, na cidade de 
Campo Largo, no período de 22 a 23 de agosto, totalizando 01 (uma) diária com valor 
total de R$ 300,00; 

 
   II – 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 20 
de agosto, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   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 20 
e 21 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

 
   IV - Everaldo Niesvald, matrícula nº 61.565-0, 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 23 de agosto, totalizando 01 (uma) diária 
com valor total de R$ 40,00; 

 
   V – 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 19 
e 21 de agosto, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

 
   VI – 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 22 
de agosto, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 
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   VII – 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 22  
de agosto, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   VIII – Neiva Rosana Ragasson, matrícula nº 74705-0 e 74705-0, ocupante 

do cargo de Professora, que irá participar do Módulo 3: Adolescências e Diversidade- 
Projeto Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência nos 
Municípios do Oeste do Paraná realizado pela UFFPA e Itaipu Binacional, na cidade de 
Terra Roxa, no período de 19 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de 
R$ 40,00; 

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

Unidade de Contraturno Social, que irá participar do Módulo 3: Adolescências e 
Diversidade- Projeto Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência 
nos Municípios do Oeste do Paraná realizado pela UFFPA e Itaipu Binacional, na cidade 
de Terra Roxa, no período de 19 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total 
de R$ 40,00; 

 
   X – 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 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 22 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 
40,00; 

 
   XI – Daiane Karine Dierings Bernardi, matrícula nº 94404-1, ocupante do 

cargo de Nutricionaista, que irá participar do 4º 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 22 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor 
total de R$ 40,00; 

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

 
   XIII – Nair Pinz Stumpf, matrícula nº 57231-4, ocupante do cargo de 

Secretária de Finanças, que irá participar do Curso de Contabilidade Pública, na cidade 
de Guaíra, no período de 16 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de 
R$ 40,00. 

 
   XIV – Fabiano Schlickmann, matrícula nº 157953-0 
, ocupante do cargo de Controle Interno, que irá participar do Curso de Contabilidade 



 

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   

Pública, na cidade de Guaíra, no período de 16 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, 
com valor total de R$ 40,00. 

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

Chefe do Setor de Enfermagem, que irá participar Capacitação Manejo Clínico da Sífilis, 
no Auditório da PUC, na cidade de Toledo, no período de 23 de agosto, totalizando 01 
(uma) diária, com valor total de R$ 40,00. 

 
   XVI – Tamires Fernanda Vieira Oenning, matrícula nº 153877-00, 

ocupante do cargo de Enfermeira, que irá participar Capacitação Manejo Clínico da 
Sífilis, no Auditório da PUC, na cidade de Toledo, no período de 21 de agosto, totalizando 
01 (uma) diária, com valor total de R$ 40,00. 

 
   XVIII – Celia Irene Schonwald Wutzke, matrícula nº 172545-01, ocupante 

do cargo de Chefe de Serviços de Assistência Farmacêutica, que irá participar 
Capacitação Manejo Clínico da Sífilis, no Auditório da PUC, na cidade de Toledo, no 
período de 21 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 40,00. 

 
   XIX – Kellen Cristina Martins Rohling, matrícula nº 80608-0, ocupante do 

cargo de Enfermeira, que irá participar Capacitação Manejo Clínico da Sífilis, no 
Auditório da PUC, na cidade de Toledo, no período de 21 de agosto, totalizando 01 (uma) 
diária, com valor total de R$ 40,00. 

 
   XX – Kellen Cristina Martins Rohling, matrícula nº 80608-0, ocupante do 

cargo de Enfermeira, que irá participar de Reunião para Avaliação de Óbitos, na sala de 
Reuniões da 20ª Regional de Saúde, na cidade de Toledo, no período de 20 de agosto, 
totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 40,00. 

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

de Enfermeira, que irá participar Capacitação Manejo Clínico da Sífilis, no Auditório da 
PUC, na cidade de Toledo, no período de 21 de agosto, totalizando 01 (uma) diária, com 
valor total de R$ 40,00. 

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

de Enfermeira, que irá participar de Capacitação Adolescências e Diversidade, no 
Sindicato Rural, na cidade de Terra Roxa, no período de 19 de agosto, totalizando 01 
(uma) diária, com valor total de R$ 40,00. 

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

cargo de Psicóloga, que irá participar de Capacitação Adolescências e Diversidade, no 
Sindicato Rural, na cidade de Terra Roxa, no período de 19 de agosto, totalizando 01 
(uma) diária, com valor total de R$ 40,00. 

 
   XII – Dorival Engelsdorf, matrícula nº 2011-0, ocupante do cargo de 

Auxiliar Administrativo, que irá participar de Treinamento de atualizações e novos 

implementos no sistema de identificação do PR, na cidade de Toledo, no período de 19 de 
agosto, totalizando 01 (uma) diária, com valor total de R$ 40,00. 
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   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 16 de agosto de 2019. 

 
 
 

NORBERTO PINZ 
Prefeito 

 
 


