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Órgão Oficial Eletrônico do Município de 03/11/2021, Edição nº 5638, Página nº 05 a 07 

 
PORTARIA Nº 371/2021 

 
 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 Fica concedida diárias aos servidores abaixo listado: 
 

 
I - Luana Camila Bresolin, matrícula nº 156256-1, ocupante do cargo de 

Chefe de Unidade de Artes Cênicas, Visuais e Musicas, que participará do curso de 
áudio do básico ao avançado realizado pelo Instituto de Música TELENTUS em Terra 
Roxa- PR, na cidade de Terra Roxa- PR, no período de 08 e 22 de novembro, 
totalizando 02 (duas) diária com valor total de R$87,36; 

 
II – Jeferson Luan Groth, matrícula nº 177687-0, ocupante do cargo de 

Assessor de Secretaria, que participará do curso de áudio do básico ao avançado 
realizado pelo Instituto de Música TELENTUS em Terra Roxa- PR, na cidade de Terra 
Roxa- PR, no período de 08 e 22 de novembro, totalizando 02 (duas) diária com valor 
total de R$87,36; 

 
III – Daiana Mara Jahn, matrícula nº 96296-0, ocupante do cargo de 

Técnico Administrativo II, que participara do curso de “Novo e-Social” em Curitiba- PR, 
na cidade de Curitiba, no período de 09 a 12 de novembro, totalizando três diária e 
meia (3,5) com valor total de R$1.146,63; 

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

Procuradora Geral, que participara do curso de capacitação sobre Nova Dispensa de 
Licitação- Implantando com a Lei 14.133, que será realizada pela Unipública em 
Curitiba- PR, na cidade de Curitiba, no período de 09 a 12 de novembro, totalizando 
três diária e meia (3,5) com valor total de R$2.568,86; 

 
V– Nair Pinz Stumpf, matrícula nº57231-4, ocupante do cargo de 

Secretaria de Finanças, que participara do curso de Sistemas de Informações (SIAFIC-
SICONF-PLATAFORMA+BRASIOL-SIOPE E SIOPS) em Curitiba- PR, na cidade de Curitiba, 
no período de 09 a 12 de novembro, totalizando três diária e meia (3,5) com valor total 
de R$2.568,86; 

 

http://novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leiorganica/001-2006_1552330685.pdfhttp:/novasantarosa.pr.gov.br/publicacoes/uploads/leiorganica/001-2006_1552330685.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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VI– Sandra Lenaide Wutke Niedermeyer, matrícula nº 66508-0 e 66508-
1, ocupante do cargo de Professora, que fará viagem para participar do Seminário 
UNDIME PR- Políticas Públicas e os Desafios da Gestão Municipal em Cascavel-PR, na 
cidade de Cascavel, no período de 04 e 05 de novembro, totalizando uma diária (01) 
com valor total de R$641,90; 

 
VII – Roselaine Lovatto Stubbe, matrícula nº 45683, ocupante do cargo 

de Diretora de Departamento de Ensino, que fará viagem para participar do Seminário 
UNDIME PR- Políticas Públicas e os Desafios da Gestão Municipal em Cascavel-PR, na 
cidade de Cascavel, no período de 04 e 05 de novembro, totalizando uma diária (01) 
com valor total de R$641,90; 

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

ocupante do cargo de Professora, que fará viagem para participar do Seminário 
UNDIME PR- Políticas Públicas e os Desafios da Gestão Municipal em Cascavel-PR, na 
cidade de Cascavel, no período de 04 e 05 de novembro, totalizando uma diária (01) 
com valor total de R$728,22; 

 
IX – Nilza Siewert Gerling, matrícula nº 12904-8, ocupante do cargo de 

Secretária Municipal de Educação e Cultura, que fará viagem para participar do 
Seminário UNDIME PR- Políticas Públicas e os Desafios da Gestão Municipal em 
Cascavel-PR, na cidade de Cascavel, no período de 04 e 05 de novembro, totalizando 
uma diária (01) com valor total de R$772,05; 

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

Conselheira Tutelar, que participara da capacitação para conselheiros tutelares -XI 
Congressul, em Porto Alegre - RS, na cidade de Porto Alegre, no período de 14 a 19 de 
novembro, totalizando cinco diárias (05) com valor total de R$1.636,05; 

 
XI – Paulo Celso da Silva, matrícula nº174785, ocupante do cargo de 

Conselheiro Tutelar, que participara da capacitação para conselheiros tutelares -XI 
Congressul, em Porto Alegre - RS, na cidade de Porto Alegre, no período de 14 a 19 de 
novembro, totalizando cinco diárias (05) com valor total de R$1.636,05; 

 
                         XII – Luiz Carlos de Lima, matrícula nº 64378, ocupante do cargo de 
Conselheiro Tutelar, que participara do curso de capacitação – Conselheiros Tutelares 
e CMDCA: ‘’I Seminário Intermunicipal: A Prioridade do Acolhimento Familiar’’, em 
Assis Chateaubriand- PR, na cidade de Assis Chateaubriand, no período de 12 de 
novembro, totalizando uma diária (01) com valor total de R$43,68; 
 
                         XIII – Roseli Eliane Becker Vieira, matrícula nº42471, ocupante do cargo 
de Conselheira Tutelar, que participara do curso de capacitação – Conselheiros 
Tutelares e CMDCA: ‘’I Seminário Intermunicipal: A Prioridade do Acolhimento 
Familiar’’, em Assis Chateaubriand - PR, na cidade de Assis Chateaubriand, no período 
de 12 de novembro, totalizando uma diária (01) com valor total de R$43,68; 
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                         XIV – Ricardo Gomes da Silva Friedrich, matrícula nº 94412, ocupante do 
cargo de Conselheiro Tutelar, que participara do curso de capacitação – Conselheiros 
Tutelares e CMDCA: ‘’I Seminário Intermunicipal: A Prioridade do Acolhimento 
Familiar’’, em Assis Chateaubriand - PR, na cidade de Assis Chateaubriand, no período 
de 12 de novembro, totalizando uma diária (01) com valor total de R$43,68; 
                         
                       XV – Geraldo Schroeder, matrícula nº 46450-2, ocupante do cargo de 
motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e 
procedimentos em Toledo- PR, na cidade de Toledo, no período de 03 e 05 de 
novembro, totalizando duas diárias (02) com valor total de R$87,36; 
 
                       XVI – José Teixeira de Almeida, matrícula nº 7781-1, ocupante do cargo de 
motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e 
procedimentos em Cascavel- PR, na cidade de Cascavel, no período de 03 de 
novembro, totalizando uma diária (01) com valor total de R$43,68;                       
 
                        XVII – Elizeu Silvestre Haab, matrícula nº 127981-0, ocupante do cargo de 
motorista, que fará transporte de pacientes para a realização de consultas, exames e 
procedimentos em Toledo - PR, na cidade de Toledo no período de 04 de novembro, 
totalizando uma diária (01) com valor total de R$43,68; 

 
 

   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 03 de novembro de 2021. 
 

 
 NORBERTO PINZ 

 Prefeito 
 

 


