
PORTARIAS
1765 – Exonera, a pedido, CC Janaina de Oliveira, AEC, a/c 04.10.17.
1766 – Altera CC: Roberto Agnoletto Ariotti, CC-6, PGM, passa para
AEC, a/c 04.10.17.
1791 - CONSIDERANDO a sentença judicial  proferida nos autos do
processo  nº  021/3.12.0006351-8,  CONCEDE  PROMOÇÃO  POR
MÉRITO  ao  servidor  EDUARDO  DENIS  MULLER,  matrícula  n°
27105, lotado na Secretaria de Administração - SEAD, do padrão S-1,
no cargo de Administrador de Redes, Quadro de Nível Superior, para o
padrão  S-2,  do  mesmo  cargo,  a  partir  de  05  de  março  de  2012,
observadas  as  evoluções  funcionais  de  Grau  no  período,  com  os
vencimentos e atribuições regulamentares. Fica revogada a Portaria nº
796/2017, de 15 de maio de 2017, para todos os efeitos legais.
1770 - Complementa a portaria 1.698/2017 de nomeação dos integrantes
do núcleo gestor para revisão do plano diretor do município de passo
fundo, conforme decretos n° 72/2017 e 94/2017.
1800 – Exonera CC Jean Carlos Tremea, CC-2, SEF, a/c 17.10.17.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES – Sec. de Administração
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