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RETIFICA a Portaria nº 150/2013, que concedeu aposentadoria voluntária por implemento de idade, a contar de 01/11/2013, à 
servidora Maria Arlete Kayser dos Santos, matrícula 26543, Professora, nível II, grau A, com proventos mensais proporcionais a 
4.372/10.950, no valor de R$ 562,51 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta e um centavos), complementado até o valor 
do salário mínimo nos termos da CF/88, portaria nº 086/2019. 
 
RETIFICA a Portaria nº 047/2018, que concedeu pensão a Gelsir Grando, cônjuge, a contar de 13/03/2018, à razão de 100%, 
dependente da servidora inativa Elenita Therezinha Novello Grando, matrícula 825-7, Professora, nível IV, Grau D, falecida em 
13/03/2018, no valor de R$ 5.412,30 (cinco mil, quatrocentos e doze reais e trinta centavos), portaria nº 090/2019. 
 
RETIFICA a Portaria nº 78/2018, que concedeu pensão a Nelso Clemir da Silva Vieira, cônjuge, a contar de 20/05/2018, à razão 
de 100%, dependente da servidora inativa Valdeci Vieira, matrícula 27390, Servente, padrão 01, grau C, falecida em 20/05/2018, 
no valor de R$ 851,84 (oitocentos e cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos), complementados até o valor do salário 
mínimo nos termos da Constituição Federal, portaria n° 091/2019. 
 
RETIFICA a Portaria nº 245/2017, que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/12/2017, ao servidor 
Jose Davi Balla, matrícula 21865, cargo de Operador de Máquinas Rodoviárias, padrão 06, Grau J, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 5.987,39 (cinco mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos), portaria nº 095/2019. 
 
RETIFICA a Portaria nº 244/2017, que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/12/2017, à servidora 
Maria de Lourdes Ribeiro, matrícula 21849, cargo de Servente, padrão 03, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 3.254,58 (três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), portaria nº 
096/2019. 
 
                              Marina Zancanaro Borowski             Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente                    Diretora Administrativa 

 


