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CONCEDE 02 dias de licença saúde à servidora Aline Machado Kuns, matrícula 50146, a contar de 29/01/2020, portaria nº 
019/2020.  
 
AUTORIZA viagem de Marina Zancanaro Borowski, Eduardo André Lucietto, Tiago Miguel Stieven, Marcelo Muller Carneiro e 
Tiago Machado, nos dias 16 a 18 de fevereiro de 2020, a Porto Alegre/RS, portarias nº 022/2020, nº 023/2020, nº 024/2020, nº 
025/2020 e nº 026/2020. 

 
TORNA nula a Portaria nº 082/2018, restabelecendo o pagamento do regime especial de 35 horas, conforme Portaria nº 86/2017 
que retifica a portaria nº 95/2016 da aposentadoria da servidora Sonia Lúcia Wust Freres, matrícula 21003, conforme sentença 
do Processo Judicial nº 9001747-74.2018.8.21.0021, portaria nº 027/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/03/2020, ao servidor Sandro de 
Paula Ribeiro, matrícula 22601, cargo de Agente Fiscal de Arrecadação, padrão 08, Grau I, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais proporcionais a 10.775/12.775 no valor de R$ 7.508,50 (sete mil, quinhentos e oito reais e cinquenta 
centavos), portaria nº 028/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2020, à servidora Ivana Pimentel 
Felippe, matrícula 21930, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 8.369,43 (oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos), portaria nº 029/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 17º da Constituição Federal, redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/03/2020, à servidora Italina 
Maximina dos Santos, matrícula 26416, cargo de Professora, nível III, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 2.951,11 (dois mil, novecentos e cinquenta e um 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 030/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 17º da Constituição Federal, redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/03/2020, à servidora Adinara 
Maria Bonamigo, matrícula 27903, cargo de Professora, nível II, Grau D, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
proporcionais a 8.188/10.950 no valor de R$ 2.562,87 (dois mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos), de 
acordo com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 031/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 17º da Constituição Federal, redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/03/2020, à servidora Daniela 
Patussi da Silva, matrícula 26366, cargo de Professora, nível II, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
proporcionais a 9.069/10.950 no valor de R$ 3.281,60 (três mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos), de acordo 
com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 032/2020. 
 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 17º da Constituição Federal, redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/03/2020, à servidora Maria 
Margarete Nicolai Vargas, matrícula 28841, cargo de Cozinheira, padrão 04, Grau C, regime jurídico estatutário, com proventos 
mensais integrais no valor de R$ 1.860,39 (um mil, oitocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), de acordo com a média 
das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 033/2020. 
 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/03/2020, ao servidor Luiz Osório Mendes Medeiros, matrícula 20089, cargo de Programador, 
padrão 06, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 10.017,66 (dez mil, dezessete 
reais e sessenta e seis centavos), portaria nº 034/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, e §§ 3º, 17º da Constituição Federal, redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/03/2020, à servidora Paula 
Michele Brum Ponta, matrícula 257, cargo de Técnica em Enfermagem, padrão 07, regime jurídico estatutário, com proventos 
mensais proporcionais a 3.424/10.950 no valor de R$ 619,25 (seiscentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), de acordo 
com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, complementado até o valor do salário 
mínimo, portaria nº 036/2020. 
 

        Marina Zancanaro Borowski       Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente       Diretora Administrativa 


