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CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, pensão à LUIZA 
NEMARI TAUFER, cônjuge, a contar de 27/06/2021, à razão de 100%, no valor de R$ 1.277,77 (um mil, 
duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), dependente do servidor inativo NEOZILDO 
TAUFER, matrícula 22531, cargo de Motorista, padrão 05, Grau E, regime jurídico estatutário, falecido em 
27/06/2021, inativado conforme Portaria nº 68/2009, Portaria nº 074/2021. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, pensão à LAURA 
BADZINSKI STRIEDER, filho(a) menor de idade, a contar de 16/07/2021, até a data-limite de 21 anos, 
completados em 22/04/2029, à razão de 50%, no valor de R$ 2.251,35 (dois mil, duzentos e cinquenta e 
um reais e trinta e cinco centavos); e à SILVIANE ANDREIA GRANJA BADZINSKI, cônjuge, a contar de 
16/07/2021, à razão de 50%, no valor de R$ 2.251,35 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e 
cinco centavos), dependentes do servidor inativo RENATO LUIS STRIEDER, matrícula 26227, cargo de 
Agente de Trânsito, padrão 08, Grau G, regime jurídico estatutário, falecido em 16/07/2021, inativado 
conforme Portaria nº 194/2019, Portaria nº 075/2021.  
 
RETIFICA a Portaria nº 053/2020, de aposentadoria do servidor JUSCELINO PEDRO DOS SANTOS, 
matrícula 22092, Portaria 076/2021. 
 
RETIFICA a Portaria nº 049/2019, de aposentadoria da servidora IVANI DA SILVA, matrícula 27377, 
Portaria 077/2021. 
 
RETIFICA a Portaria nº 029/2019, de aposentadoria da servidora ADRIANA DAL BELLO BRUSCHI, 
matrícula 22148, Portaria 078/2021. 
 
RETIFICA a Portaria nº 017/2019, de aposentadoria da servidora FATIMA MARIA CORADI, matrícula 
22407, Portaria 079/2021. 
 
RETIFICA a Portaria nº 048/2019, de aposentadoria da servidora IVANISE BASEGGIO MOCELIN SILVA, 
matrícula 21675, Portaria 080/2021. 
 
RETIFICA a Portaria nº 030/2019, de aposentadoria da servidora BEATRIZ TERESINHA GOMES, 
matrícula 21746, Portaria 081/2021. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, §§ 3º, 5º e 17º da Constituição Federal, 
redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/08/2021, à servidora TATIANA DA ROCHA CANAVESE, matrícula 26671, cargo de Professora, nível 
III, Grau E, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.385,38 (três mil, 
trezentos e oitenta e cinco centavos e trinta e oito centavos), de acordo com a média das contribuições 
nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, Portaria nº 082/2021. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", combinado com 
o §§ 3º e 17º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 
aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/08/2021, ao servidor EDMILSON CARVALHO, 
matrícula 26286, cargo de Auxiliar de Escriturário, padrão 6, Grau H, regime jurídico estatutário, 
semanais, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.699,76 (três mil, seiscentos e noventa e 
nove reais e setenta e seis centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei 
Federal nº 10.887 de 18/06/2004, Portaria nº 083/2021. 
 
RETIFICA a Portaria nº 031/2019, de aposentadoria da servidora ADRIANA CANALLI, matrícula 21421, 
Portaria 084/2021. 
 
RETIFICA a Portaria nº 025/2019, de aposentadoria do servidor CLAUDIO SEBASTIAO ELY, matrícula 
26357, Portaria 085/2021. 
 



RETIFICA a Portaria nº 033/2019, de aposentadoria da servidora SILVANA MAIRA ROSA, matrícula 
21241, Portaria 086/2021. 
 
RETIFICA a Portaria nº 027/2019, de aposentadoria do servidor DERLI DA SILVA, matrícula 21775, 
Portaria 087/2021. 
 
IPPASSO - Extrato de 2° Aditivo ao Termo de Convênio nº 001/2019 de adesão à Concorrência Pública nº 
023/2006, Processo nº 2019/19222. Partes: Município de Passo Fundo/RS e IPPASSO. Objeto: 
Prorrogação do prazo e reajuste de valores do Convênio para Utilização e manutenção de forma conjunta 
do Sistema Integrado de Gestão Municipal – SIGM, entre a Administração Direta e a Autarquia Ippasso, 
potencializando o cruzamento de dados entre os dois órgãos públicos municipais ora envolvidos, com 
vista a desenvolver as boas práticas de gestão dos recursos públicos. Prazo: de 31 de maio de 2021 a 30 
de maio de 2022. Valor: R$ 164.310,84 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dez reais e oitenta e 
quatro centavos). Modalidade: Convênio de adesão à Concorrência Pública da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Passo Fundo, 01 de junho de 2021. 
 
IPPASSO - Extrato de 3° Aditivo ao Termo de Convênio nº 001/2019 de adesão à Concorrência Pública nº 
023/2006, Processo nº 2019/19222. Partes: Município de Passo Fundo/RS e IPPASSO. Objeto: Inclusão 
de pagamento a título de hora extra da empresa Thema para desenvolvimento e geração de arquivo de 
banco de dados do Convênio para Utilização e manutenção de forma conjunta do Sistema Integrado de 
Gestão Municipal – SIGM, entre a Administração Direta e a Autarquia Ippasso, potencializando o 
cruzamento de dados entre os dois órgãos públicos municipais ora envolvidos, com vista a desenvolver 
as boas práticas de gestão dos recursos públicos. Valor: R$ 1.849,44 (um mil, oitocentos e quarenta e 
nove reais e quarenta e quatro centavos). Modalidade: Convênio de adesão à Concorrência Pública da 
Lei 8.666/93 e suas alterações. Passo Fundo, 01 de julho de 2021. 
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