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PORTARIA Nº 356/2019 

 
 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 – Norberto Pinz, matrícula nº 24090-2, ocupante do cargo de Prefeito 
Municipal, que irá na Assembleia Legislativa a convite do ex-deputado Élio Rusch para 
assinatura de destinação de recursos para aquisição de duas academias da saúde e dois 
veículos destinados a saúde e participação do lançamento do Programa Viticultura, na 
cidade de Curitiba, no período de 26 a 28 de novembro, totalizando 02 (duas) diárias 
com valor total de R$ 1.613,28; 

 
  II – Leila Danieli Schach Sudbrack, matrícula nº 75396-2, ocupante do 

cargo de Secretária de Administração e Planejamento, que irá acompanhar o Prefeito 
na Assembleia Legislativa a convite do ex-deputado Élio Rusch para assinatura de 
destinação de recursos para aquisição de duas academias da saúde e dois veículos 
destinados a saúde, participação do lançamento do Programa Viticultura, e participar de 
Curso Ficha limpa, abuso de autoridade e anticorrupção – Leis que impactaram a 
Administração Pública, na cidade de Curitiba, no período de 26 a 29 de novembro, 
totalizando 3,5 (três e meia) diárias com valor total de R$ 2.471,94; 

 
  III – Emanuela Schaedler Schnekemberg, matrícula nº 120847-0, 

ocupante do cargo de Administrador de Patrimônio e Serviços Gerais, que irá 
acompanhar o Prefeito na Assembleia Legislativa a convite do ex-deputado Élio Rusch 
para assinatura de destinação de recursos para aquisição de duas academias da saúde e 
dois veículos destinados a saúde, participação do lançamento do Programa Viticultura, 
e participar de Curso Ficha limpa, abuso de autoridade e anticorrupção – Leis que 
impactaram a Administração Pública, na cidade de Curitiba, no período de 26 a 29 de 
novembro, totalizando 3,5 (três e meia) diárias com valor total de R$ 1.050,00; 

 
   IV – Deise Montresol Giese, matrícula nº 14510-6, ocupante do cargo de 

Procuradora Geral, que irá participar de Encontro Regional de Procuradores Municipais, 
na cidade de Foz do Iguaçu, no período de 27 a 28 de novembro, totalizando 01 (uma) 
diária com valor total de R$ 706,27; 
 

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
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  V – Kellen Cristina Martins Rohling, matrícula nº 80608-0, ocupante do 
cargo de Enfermeira, que irá participar de GT Integração Vigilâncias e APS, na cidade 
de Toledo, no período de 21 de novembro, totalizando 01 (uma) diária com valor total 
de R$ 40,00; 

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

Motorista, que irá buscar paciente de alta no Hospital Psiquiátrico, na cidade de Londrina, 
no período de 22 de novembro, totalizando 0,5 (meia) diária com valor total de R$ 
150,00; 

 
  VII – Luiz Carlos de Lima, matrícula nº 64378, ocupante do cargo de 
Conselheiro Tutelar, que irá participar de 91º Encontro da Associação de Conselheiros 
e Ex-Conselheiros do Oeste do Paraná - ACTOP, na cidade de Céu Azul, no período de 
07 de dezembro, totalizando 01 (uma) diária com valor total de R$ 40,00; 
 

VIII – Olinda Pudell, matrícula nº 119385, ocupante do cargo de 
Conselheiro Tutelar, que irá participar de 91º Encontro da Associação de Conselheiros 
e Ex-Conselheiros do Oeste do Paraná - ACTOP, na cidade de Céu Azul, no período de 
07 de dezembro, 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 21 de novembro de 2019. 

 
 
 

NORBERTO PINZ 
Prefeito 

 
REPUBLICADO EM FACE DE ERRO. 


