
Protocolo: 2018000116345
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta

no expediente nº 6377-05.00/15-1, e de conformidade com o disposto no art. 8º, inciso XII, e § 1º, da Lei nº 10.330, de 27 de
dezembro de 1994, com a redação dada pela Lei nº 13.575, de 21 de dezembro de 2010, exonera CLAUDIA STEINER  das
funções de membro suplente do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, representante da IGRÉ, e  nomeia PAULO
BRACK para exercer a referida função.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de junho de 2018.

JOSÉ IVO SARTORI,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

CLEBER BENVEGNÚ,
Secretário-Chefe da Casa Civil.

Protocolo: 2018000116346
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta

no expediente nº 4580-12.03/16-3, e de conformidade com o art. 58 da Lei Complementar nº 10.990, de 18 de agosto de 1997,
que dispõe sobre o Estatuto dos Militares Estaduais, bem como com o art. 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 15.107, de 11
de janeiro de 2018, renova o abono de incentivo à permanência no serviço ativo da Brigada Militar ao 3º Sgt. QPM-1 MARCO
AURÉLIO SIMÕES FELIX, Identidade Funcional nº 2232693, pelo período de dois anos, equivalente ao valor da diferença da
graduação de 3º Sgt. à graduação de 2º Sgt., acrescida, até 31 de outubro de 2018, de cem por cento do valor do soldo básico
do posto de Primeiro Tenente e, a partir de 1º de novembro de 2018, do valor equivalente a cinquenta por cento da
remuneração prevista no art. 3º da Lei nº 14.438, de 13 de janeiro de 2014, do seu atual posto ou graduação, já computados os
valores dos triênios e adicionais concedidos.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de junho de 2018.

JOSÉ IVO SARTORI,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

CLEBER BENVEGNÚ,
Secretário-Chefe da Casa Civil.

Protocolo: 2018000116347
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições, tendo em vista o que consta

no expediente nº 16/1538-0002482-0, e em conformidade com o art.16, inciso I, da Lei Complementar n° 10.098, de 3 de
fevereiro de 1994, combinado com o art. 41 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 19,
de 4 de junho de 1998, nomeia SIDINEY KUHN para exercer, em estágio probatório, o cargo de provimento efetivo de Técnico
Orizícola – Habilitação em Química – Divisão de Pesquisa – Cachoeirinha, Grau A, integrante do Quadro de Pessoal do Instituto
Rio Grandense do Arroz – IRGA, instituído pela Lei n° 13.930, de 23 de janeiro de 2012, classificado no Concurso Público n°
01/2016, homologado pelo Edital nº 08/2016, publicado no Diário Oficial do Estado n°177, de 15 de setembro de 2016,
classificado em 9º lugar, observada rigorosamente a ordem de classificação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 12 de junho de 2018.

JOSÉ IVO SARTORI,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

CLEBER BENVEGNÚ,
Secretário-Chefe da Casa Civil.
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