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CONCEDE Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Aline Machado Kuns, Técnica Previdenciária, matrícula funcional n.º 50146, lotada no 
IPPASSO, pelo período de 01 (um) mês, referente ao qüinqüênio 09/06/2011 a 08/06/2016, com base nos artigos 59 e 150 da Lei Complementar 
nº 203/2008 e, artigo 36 da Lei Orgânica do Município, portaria 008/2017. 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora LENISE PIANEZZOLA, Efetiva, Área II, Nível III, Grau F, matrícula 26503, 
dispositivo legal: §§3º, 5º e 17ºdo artigo 40 da Constituição Federal com redação dada pela EC 41/2003, aposentada com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 2.575,39 (Dois mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos), a contar de 01 de fevereiro de 2017, 
processo administrativo 2016/33715, portaria 09/2017. 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora CRISTINA SALI LENTZ COSTELLA, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, 
matrícula 21466, dispositivo legal: artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o §5º do artigo 40 da Constituição Federal, aposentada com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 5.569,31 (Cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos), a contar de 01 de 
fevereiro de 2017, processo administrativo 2016/20224, portaria 10/2017. 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à servidora INELVE CATARINA BERNARDON, Secretária de Escola, Efetiva, Padrão 06, 
Grau I, matrícula 22991, dispositivo legal: artigo 6º da EC nº 41/2003, aposentada com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.486,25 
(Três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos), a contar de 01 de fevereiro de 2017, processo administrativo 2016/30673, 
portaria 11/2017. 
CONCEDE Aposentadoria por Tempo de Contribuição à professora GIANA TIMM, Efetiva, Área II, Nível III, Grau I, matrícula 20899, dispositivo 
legal: artigo 6º da EC nº 41/2003, combinado com o §5º do artigo 40 da Constituição Federal, aposentada com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 5.133,73(Cinco mil, cento e trinta e três reais e setenta e três centavos), a contar de 01 de fevereiro de 2017, processo administrativo 
2016/39628, portaria 12/2017. 
CONCEDE pensão, indeterminadamente, a contar de 31 de dezembro de 2016, a NEURI DORR, companheiro, dependente de HELMA PAULA 
NICKHORN, matrícula n.º 20343, professora aposentada, Nível I, Grau D,falecida em 31 de janeiro de 2016, devendo perceber o requerente o 
valor mensal de R$ 4.058,72 (quatro mil e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos), correspondente ao valor da totalidade dos proventos 
da servidora falecida, portaria 13/2017. 
RETIFICA as Portarias n.ºs 62/08, 102/2012 e 43/2014 que REVISAM OS PROVENTOS do motorista OSMAR DOS SANTOS BECKER, 
inativado pela portaria n.º 62/2008, efetivo, Padrão 05, Grau E, matrícula funcional n.º 22.527-4, a contar de 15 de dezembro de 2009, com 
proventos integrais mensais de R$ 1.176,25 (mil cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), portaria 14/2017. 
CONCEDE Aposentadoria por Invalidez ao Agente Fiscal Urbano GILBERTO VINICIUS VEDOY, Efetivo, Padrão 08, Grau E, matrícula 23073, 
dispositivo legal: artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, aposentado com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.638,50 (cinco 
mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos), a contar de 15 de novembro de 2016, processo administrativo 2014/42819 e 
2015/8106, portaria 15/2017. 
RETIFICA a Portaria nº 41/2016, e deconformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinadocom o § 
5º do artigo 40 da Constituição Federal, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPODE CONTRIBUIÇÃO, a contar de 01/04/2016, à servidora 
Jussara Maria Gassen Battisti, matrícula 21365, cargo de professora, Nível III, Classe I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
4.888,46(quatro mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos, portaria 16/2017. 
RETIFICA o ato: Portaria nº 40/2016, e deconformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinadocom 
o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPODE CONTRIBUIÇÃO, a contar de 01/04/2016, à 
servidora Jussara Maria Gassen Battisti, matrícula 21179, cargo de professora, nível III, Grau I, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
5.041,23 (cinco mil e quarenta e um reais e vinte e três centavos), portaria 18/2017. 
RETIFICA o ato: Portaria nº 72/2016, e deconformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinadocom 
o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DEONTRIBUIÇÃO, a contar de 01/06/2016, à servidora 
Marisa Teresinha Schleder, CPF 260.971.840-34,matrícula 21575, cargo de Professora, nível III, classe I, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 4.978,16 (quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), portaria 22/2017. 
RETIFICA o ato: Portaria nº 89/2016, e deconformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinadocom 
o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPO DECONTRIBUIÇÃO, a contar de 01/07/2016, à 
servidora Marines Grando Pens, CPF 441.366.090-00, matrícula 21667, cargo de Professora, nível II, classe I, regime jurídico estatutário, 20 
horas semanais,com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.310,08 (quatro mil, trezentos e dez reais e oito centavos), portaria 23/2017. 
RETIFICA o ato: Portaria nº 87/2016, e deconformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinadocom 
o § 5º do artigo 40 da Constituição Federal, CONCEDE APOSENTADORIA POR TEMPODE CONTRIBUIÇÃO, a contar de 01/07/2016, à 
servidora Neusa de Bastiani, matrícula 21543, cargo de Professora, nível III, classe I,com proventos mensais integrais no valor de R$ 4.978,16 
(quatro mil, novecentos e setenta e oito reais e dezesseis centavos), portaria 24/2017. 
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