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Órgão Oficial Eletrônico do Município de 24/10/2019, Edição nº 5122, Página nº 04 a 06 

PORTARIA Nº 339/2019 

 
 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 Toledo – PR para transporte de pacientes para 
realização de consultas, exames e procedimentos, na cidade de Toledo, no período de 30 
de outubro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   II – 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 
de novembro, 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 04 
e 05 de novembro, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

 
   IV – 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 08 
de novembro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   V – 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 04 
e 06 de novembro, totalizando 02 (duas) diárias com valor total de R$ 80,00; 

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

Motorista, que levará pacientes para realização de retorno de consulta de cirurgias 
(agendamento da próxima cirurgia) no Hospital de Olhos, na cidade de Campo Largo, no 
período de 25 a 26 de outubro, totalizando 1,5 (uma e meia) diárias com valor total de 
R$ 450,00; 

 

http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/regimejuridico/0012-2009_1467295283.pdf
http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf
http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leis/2021-2019_1558466795.pdf


 

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   

   VII – Geraldo Schroeder, matrícula nº 46450-2, ocupante do cargo de 
Motorista, que fará o transporte de pacientes para realização de hemodiálise, na Clínica 
Renal Clin, na cidade de Toledo, no período de 08 de novembro, totalizando 01 (uma) 
diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   VIII – 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 de 30 
de outubro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   IX – 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 28 de 
outubro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   X – 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 29 
de outubro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
   XI – Andréia Tribess, matrícula nº 102229-02, ocupante do cargo de Chefe 

do Setor de Enfermagem, que irá acompanhar pacientes para realização de retorno de 
consulta de cirurgias (agendamento da próxima cirurgia) no Hospital de Olhos, na cidade 
de Campo Largo, no período de 25 a 26 de outubro, totalizando 1,5 (uma e meia) diárias 
com valor total de R$ 498,15; 
 
  XII – José Roberto Garai, matrícula nº 75132-02, ocupante do cargo de 
Chefe de serviços de Vigilância Sanitária, que participará de curso Processo 
Administrativo Sanitário e Direito Administrativo, que será realizado no auditório da 
20ª RS, na cidade de Toledo, no período de 29, 30 e 31 de outubro, totalizando 03 
(três) diárias com valor total de R$ 120,00; 
 

XIII – Sandra Cristina Campanelli Moreira, matrícula nº 155.101-0, 
ocupante do cargo de Assistente Social, que participará de I Fórum Regional de 
Atenção a População Imigrante e Refugiada, na cidade de Toledo, no período de 24 
de outubro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 

 
XIV – Claudia Aline Krebs Pietrowsky, matrícula nº 131261, ocupante do 

cargo de Chefe do Setor de Proteção Especial de Média Complexidade - Psicóloga, 
que participará de I Fórum de Atenção a População Imigrante e Refugiada, na cidade 
de Toledo, no período de 24 de outubro, totalizando 01 (uma) diária com valor total 
de R$ 40,00; 

 
XV – Olinda Pudell, matrícula nº 119385, ocupante do cargo de 

Conselheira Tutelar, que participará de I Fórum de Atenção a População Imigrante e 
Refugiada, na cidade de Toledo, no período de 24 de outubro, totalizando 01 (uma) 
diária com valor total de R$ 40,00; 
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   XVI – 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 08 de novembro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 
 

   XVII – 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 29 de outubro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 
 

   XVIII – 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 
05 de novembro, 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 24 de outubro de 2019. 

 
 
 

NORBERTO PINZ 
Prefeito 


