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AUTORIZA viagem de Cleonice Marta Piccini Garcia, nos dias 05 a 07 de junho de 2017, a Porto Alegre/RS, portaria 128/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 184/2014, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
concede aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/01/2015, ao servidor Paulo Valdir Nardi, matrícula 883, Auxiliar 
de Escriturário, Padrão 06, Grau H, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.143,44 (cinco mil, cento e quarenta e três 
reais e quarenta e quatro centavos), portaria 130/2017. 

CONCEDE adicional trienal de mais 7% (sete por cento) à Técnica Previdenciária Aline Machado Kuns, matrícula 50146, Padrão 
08, grau C, a contar de 09/06/2017, portaria 131/2017. 

Concede PENSÃO, a contar de 10 de dezembro de 2015, a Ione Martins Kurchner, companheira, dependente de Elísio 
Gonçalves de Araújo, matrícula nº 22064, Vigilante, Padrão 02, Grau F, falecido em 16 de novembro de 2011, devendo perceber 
o valor de R$1.394,65 (um mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos), correspondente ao valor da 
totalidade dos proventos do servidor falecido e a totalidade da pensão da filha Eloise Gonçalves de Araújo reajustada pelos 
índices de reajustes anuais do MPS, processo administrativo 2017/23402, processo judicial nº 021/3.15.0005642-8, portaria 
132/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 28/2012, e de conformidade com o artigo 3º da EC nº 47/2005, concede aposentadoria por tempo de 
contribuição, a contar de 01/04/2012, ao servidor Luiz Silva Carvalho, matrícula 20070, cargo de Contínuo, padrão 03, classe H, 
regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.307,76 (dois mil, trezentos e sete reais e setenta e 
seis centavos), portaria 133/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Ana Cristina Guedes Laimer, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 21691, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 5.068,54 (cinco mil e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), a contar de 01 de julho de 
2017, processo administrativo 2017/144, portaria 134/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Aurea Teresinha Tibola Mantovani, Efetiva, Área II, Nível III, 
Grau I, matrícula 21923, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 5.722,55 (cinco mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a contar de 
01 de julho de 2017, processo administrativo 2017/8740, portaria 135/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Enir dos Santos Tormes, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 21426, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 6.605,45 (seis mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e cinco centavos), a contar de 01 de julho de 
2017, processo administrativo 2017/2919, portaria 136/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Adriana Montenegro Colvero, Efetiva, Área II, Nível III, Grau 
I, matrícula 21977, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 5.294,31 (cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos), a contar de 01 de julho de 
2017, processo administrativo 2017/2522, portaria 137/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Marcia Bohm Terres, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 21238, dispositivo legal: 3º da EC nº 47/2005, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 10.684,63 (dez mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), a contar de 01 de 
julho de 2017, processo administrativo 2017/3320, portaria 138/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Ana Cristina Guedes Laimer, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 21923, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 5.559,05 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e cinco centavos), a contar de 01 de julho de 
2017, processo administrativo 2017/145, portaria 139/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Ivone Apostolo de Oliveira, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 21962, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 7.215,59 (sete mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e nove centavos), a contar de 01 de julho de 
2017, processo administrativo 2016/40496, portaria 140/2017. 

CONCEDE aposentadoria especial à servidora Dercy Conceição Rocha da Silva, Efetiva, Matrícula 27709, Servente, Padrão 03, 
Grau E, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 4º, inciso III da CF, redação dada pela EC nº 47/2005, a contar de 
01 de julho de 2017, com proventos mensais integrais no valor de R$ 1.318,68 (um mil, trezentos e dezoito reais e sessenta e 
oito centavos), processo administrativo 2016/21512, portaria 141/2017. 

CONCEDE aposentadoria especial à servidora Márcia Maria Rosa dos Santos, Efetiva, Matrícula 26871, Técnica em 
Enfermagem, Padrão 07, Grau F, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 4º, inciso III da CF, redação dada pela 
EC nº 47/2005, a contar de 01 de julho de 2017, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.403,51 (dois mil, 
quatrocentos e três reais e cinquenta e um centavos), processo administrativo 2017/10729, portaria 142/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Elenir de Lurdes Dalbosco, Efetiva, Área II, Nível III, Grau D, 
matrícula 27430, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 3.859,23 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e vinte e três centavos), a contar de 01 de julho 
de 2017, processo administrativo 2017/7130, portaria 143/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Maria das Dores Borba Mareth, Efetiva, Área II, Nível III, 
Grau I, matrícula 22390, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 5.166,64 (cinco mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), a contar de 01 
de julho de 2017, processo administrativo 2017/135, portaria 144/2017. 
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CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Denise de Fátima Langel Parode, Efetiva, Área II, Nível II, 
Grau I, matrícula 21548, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 4.388,33 (quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e três centavos), a contar de 01 de 
julho de 2017, processo administrativo 2017/14550, portaria 145/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Rosalva Teresinha Olivier, Efetiva, Área II, Nível III, Grau H, 
matrícula 22007, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 4.781,56 (quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), a contar de 01 de 
julho de 2017, processo administrativo 2017/17482, portaria 146/2017. 

CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora Ana Claudia Rosa de Oliveira, Efetiva, Área II, Nível III, Grau 
I, matrícula 21545, dispositivo legal: 6º da EC nº 41/2003, combinado com o § 5º do artigo 40 da CF, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 5.068,54 (cinco mil e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), a contar de 01 de julho de 
2017, processo administrativo 2017/8750, portaria 147/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 38/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/04/2016, à servidora Margarete Aparecida de Andrade Ribeiro, matrícula 22105, professora, Nível II, Grau I, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 3.914,98 (três mil, novecentos e quatorze reais e noventa e oito centavos), portaria 148/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 71/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
combinado com o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/06/2016, à servidora Valéria Dal Farra Vieira, matrícula 21261, professora, Nível III, Grau I, com proventos mensais integrais 
no valor de R$ 4.604,80 (quatro mil, seiscentos e quatro reais e oitenta centavos), portaria 149/2017. 

RETIFICA a Portaria nº 32/2016, e de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, 
concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2016, ao servidor Valdir Wagner, matrícula 20945, Auxiliar 
de Escriturário, Padrão 06, Grau G, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.386,31 (três mil, trezentos e oitenta e seis 
reais e trinta e um centavos), portaria 150/2017. 

 

Marina Zancanaro Borowski   Cleonice Marta Piccini Garcia 
      Presidente                    Diretora Administrativa 


