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CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, §§ 3º, 5º e 17º da 
CF/88, redação da EC nº 41/2003, a contar de 01/08/2018, à servidora Ieda Carmem Lorini de Menezes, matrícula 27139, 
Professora, Nível III, Grau F, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.408,15 (dois mil, quatrocentos e oito reais e 
quinze centavos), portaria nº 83/2018. 
 
RETIFICA o ato: Portaria nº 69/2016, 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 01/06/2016, ao servidor OSNI ROSA, matrícula 1580, cargo de 
Professor, nível III, Grau H, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 7.191,22 (sete mil, cento 
e noventa e um reais e vinte e dois centavos), portaria nº 086/2018. 
 
Torna NULA a Portaria nº 79/2016, de conformidade com o Processo IPPASSO nº 2018/22542 e Processo Judicial nº 9001858-
29.2016-8.21.0021, que determinou o restabelecimento do pagamento do valor integral da pensão concedida à Ana Marli 
Valendorf, matrícula 50187, restabelecendo os efeitos da Portaria nº 16/2014 a contar do mês de julho/2018, com a inclusão das 
horas extras na base de cálculo do benefício previdenciário, portaria nº 087/2018. 
 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da EC 41/2003, a contar 
de 01/08/2018, ao servidor Sergio Ivam Vargas Leal, matrícula 1084, Engenheiro Civil, Padrão S-1, Grau J, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 21.091,31 (vinte e um mil e noventa e um reais e trinta e um centavos), portaria nº 088/2018. 
 
CONCEDE pensão, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso II da CF/88, com redação dada pela EC 
41/2003, a contar de 29/06/2018, a Veronica Alves da Rosa, cônjuge, dependente do servidor Marcos Roberto Wattes, matrícula 
27001, Agente de Trânsito, Padrão 08, Grau F, falecido em 29/06/2018, no valor de R$ 4.434,57 (quatro mil, quatrocentos e trinta 
e quatro reais e cinquenta e sete centavos), correspondente a 100% da remuneração do servidor falecido, portaria nº 089/2018. 
 

CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Cleonice Marta Piccini Garcia, Diretora Administrativa Previdenciária do 
IPPASSO, matrícula funcional n.º 26021, lotada no IPPASSO, pelo período de 01 (um) mês, referente ao quinquênio 10/06/2013 
a 09/06/2018, portaria nº 090/2018. 
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