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AUTORIZA viagem de Jairo da Silva Lima, Luís Otocar Zimmermann, Tiago Miguel Stieven e Caren Lucia Fagundes Falk, nos 
dias 06 a 08 de maio de 2019, a Caxias do Sul/RS, portarias nº 081/2019, nº 082/2019, nº 083/2019 e nº 084/2019. 

ANULA a portaria nº 144/2014, de 13/08/2014, de retificação da inativação da servidora Maria Arlete Kayser dos Santos, portaria 
nº 085/2019. 

AUTORIZA viagem de Marina Zancanaro Borowski e de Aline Machado Kuns, nos dias 13 a 15 de maio de 2019, a Porto 
Alegre/RS, portarias nº 087/2019 e nº 088/2019. 

CONCEDER Licença Prêmio em Dinheiro à servidora Cleonice Marta Piccini Garcia, Diretora Administrativa Previdenciária, 
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 89/2019. 

HOMOLOGA a conclusão do estágio probatório do servidor Luiz Fernando Nadal da Silva, Técnico Previdenciário, matrícula 
50204, referente ao período de avaliação de 11/09/2016 a 10/02/2019, declarando o servidor estável no serviço público, portaria 
nº 092/2019. 

CONCEDE adicional trienal no percentual de 7% ao servidor Luiz Fernando Nadal da Silva, Técnico Previdenciário, matrícula 
50204, a contar de 10/05/2019, portaria nº 093/2019. 

AUTORIZA viagem de Cleonice Marta Piccini Garcia, nos dias 20 a 22 de maio de 2019, a Porto Alegre/RS, portaria nº 094/2019. 

CONCEDE pensão ao dependente da servidora inativa Ester Rezende, matrícula 20735, cargo de Professora, nível III, Grau G, 
regime jurídico estatutário, falecida em 30/04/2019, inativada conforme Portaria nº 81/2009, revisada pela Portaria nº 91/2012 e 
pela Portaria nº 49/2014, no valor de R$ 6.083,11, distribuídos da seguinte forma: Edy Siqueira, companheiro, a contar de 
30/04/2019, à razão de 100%, no valor de R$ 6.083,11 (seis mil e oitenta e três reais e onze centavos), portaria nº 097/2019. 

CONCEDE pensão ao dependente da servidora inativa Ester Rezende, matrícula 26681, cargo de Professora, nível III, Grau A, 
regime jurídico estatutário, falecida em 30/04/2019, inativada conforme Portaria nº 82/2019, no valor de R$ 1.605,44, distribuídos 
da seguinte forma: Edy Siqueira, companheiro, a contar de 30/04/2019, à razão de 100%, no valor de R$ 1.605,44 (mil, 
seiscentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), portaria nº 098/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2019, à servidora Adriana Severo dos Santos, matrícula 
20993, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
5.764,63 (cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos), portaria nº 100/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2019, à servidora Lodi Iranira Chiodelli, matrícula 28844, 
cargo de Auxiliar Escriturário, padrão 06, Grau D, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
3.033,11 (três mil e trinta e três reais e onze centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 
10.887 de 18/06/2004, portaria nº 101/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2019, à servidora Abadia Salete Maschio Girotto, 
matrícula 21054, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 8.599,38 (oito mil, quinhentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos), portaria nº 102/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2019, à servidora Leslie Gomes Lima, matrícula 2811, 
cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 6.369,66 (seis 
mil, trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), portaria nº 103/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2019, à servidora Mirian Luiza Scipioni, matrícula 21892, 
cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 6.147,46 (seis 
mil, cento e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos), portaria nº 104/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2019, à servidora Miriam Carmélia Rauber Bettin, 
matrícula 21184, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 7.899,11 (sete mil, oitocentos e noventa e nove reais e onze centavos), portaria nº 105/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/06/2019, à servidora Ieda Ayres da Silva, matrícula 21037, 
cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 8.295,37 (oito 
mil, duzentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), portaria nº 106/2019. 
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