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CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Marina Zancanaro Borowski, presidente do Ippasso, matrícula nº 28665, 
pelo período de 01 (um) mês, referente ao quinquênio de 31/10/2011 a 30/10/2016, portaria nº 001/2019. 

RETIFICA a Portaria 17/2017, que desconstitui a aposentadoria por tempo de contribuição da servidora Maria Salete Fernandes 
Telles, tornando nulas as portarias n.ºs 26/2012, 107/2013, 130/2014 e 135/2016, quanto à data de desconstituição, a contar de 
01/01/2017, portaria nº 002/2019. 

ANULA a portaria 002/2019, que retifica a portaria 17/2017, que desconstitui a aposentadoria por tempo de contribuição da 
servidora Maria Salete Fernandes Telles, portaria nº 003/2019. 

RETIFICA a Portaria 17/2017, que desconstitui a aposentadoria por tempo de contribuição da servidora Maria Salete Fernandes 
Telles, tornando nulas as portarias n.ºs 26/2012, 107/2013, 130/2014 e 135/2016, quanto à data de desconstituição, a contar de 
01/04/2012, portaria nº 004/2019. 

CONCEDE, a contar de 01/02/2019, pensão a Maria Leonilda Moreira, companheira, dependente de Joao dos Santos, matrícula 
nº 27531, Operário Aposentado por Invalidez, Padrão 01, Grau E, falecido em 05 de março de 2007, devendo perceber o valor 
de R$ 1.780,80 (um mil, setecentos e oitenta reais e oitenta centavos), correspondente ao valor da totalidade dos proventos do 
servidor falecido, considerando os despachos que instruem o Processo Administrativo sob n.º 2019/2429 e processo judicial nº 
021/1.08.0019206-5, portaria nº 005/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Fabiana Silva dos Santos Barato, 
matrícula 21984, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 5.347,03 (cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e três centavos), portaria nº 006/2019. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 50/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/04/2012, à servidora Maria Salete Fernandes Telles, 
matrícula 1858, cargo de Professora, nível III, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 7.840,89 (sete mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), portaria nº 007/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Daniela Alessandra Tibola Seady, 
matrícula 21366, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 6.202,45 (seis mil, duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), portaria nº 008/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Vianes Salete Gasparin de Assis, 
matrícula 21719, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 8.626,39 (oito mil, seiscentos e vinte e seis reais e trinta e nove centavos), portaria nº 009/2019. 

CEDER, com ônus para o IPPASSO, a servidora Fabíola Burgert, Técnica Previdenciária, Padrão 08, Grau D, matrícula n° 
50154, lotada no IPPASSO, para exercer funções correlatas ao cargo efetivo na Circunscrição Eleitoral do Rio Grande do Sul, na 
128° Zona Eleitoral, em Passo Fundo, RS, portaria nº 010/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Claudia Maria Rocha Manica, 
matrícula 21536, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 6.487,62 (seis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e sessenta e dois centavos), portaria nº 011/2019.  

AUTORIZA viagem de Marina Zancanaro Borowski e Aline Machado Kuns, no dia 30 de janeiro de 2019, a Porto Alegre/RS, 
portarias nº 012/2019 e nº 013/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Marisa Borca Schleder dos Santos, 
matrícula 27160, cargo de Professora, padrão II, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor 
de R$ 2.041,07 (dois mil, quarenta e um reais e sete centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei 
Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 014/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Magnori de Fatima dos Santos, 
matrícula 21731, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 7.450,16 (sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e dezesseis centavos), portaria nº 015/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Maristela Kerne Zotti, matrícula 21988, 
cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.525,17 (cinco 
mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete centavos), portaria nº 016/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Fatima Maria Coradi, matrícula 22407, 
cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.240,00 (cinco 
mil, duzentos e quarenta reais), portaria nº 017/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/02/2019, à servidora Marilene Ribeiro Nunes, matrícula 
22636, cargo de Secretária de Escola, padrão 6, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 4.479,17 (quatro mil, quatrocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos), portaria nº 018/2019. 
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