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106ª EDIÇÃO ESPECIAL APOSTILAMENTO Data: 15/10/2013

APOSTILAMENTO, 01 de outubro de 2013.
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para alteração 
no texto da portaria n° 1575/2011 de 07.07.2011, publicada em 11.07.2011, que concedeu pensão a 
beneficiária Ivanildes de Castro Lima, dependente do ex-servidor Eluízio Gonçalves de Lima, faz- se 
publicar no boletim de serviço desta instituição;  Do quadro de pessoal Ativo, para:  Do quadro de 
pessoal Inativo.

APOSTILAMENTO, 01 de outubro de 2013.
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil treze, foi feito o apostilamento para alteração no 
texto de pensão da Portaria n° 2.535/2011 de 16.10.2012 publicada em 17.10.2012, da Sra. Carmem 
Virgínia de Oliveira Vieira, faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição; Octávio Augusto 
Aníbal Cattani Fanali, para: Otávio Augusto Aníbal Cattani Fanali.

APOSTILAMENTO, 01 de outubro de 2013.
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil treze, foi feito o apostilamento para alteração no 
texto da Portaria n° 1.507/2012 de 31.05.2012, publicada em 06.06.2012, que concedeu pensão à Sra. 
Maria de Fátima Machado de Oliveira Bringel, dependente do ex-servidor Maury de Machado Bringel, 
faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição; ... do quadro de pessoal ativo, para;  ... do quadro 
de pessoal inativo. 

APOSTILAMENTO, 01 de outubro de 2013.
Aos vinte e seis dias do mês dia setembro do ano de dois mil treze, foi feito o apostilamento para 
alteração no texto da Portaria n°3.147/2013 de 03.09.2013, publicada em 06.09.2013, que concedeu a 
aposentadoria voluntária com proventos integrais á servidora Maria do Perpetuo Socorro da Costa 
Monteiro, faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição; Art. 3° da Emenda Constitucional 
n° 47/2005, para: Art. 6° da Emenda Constitucional n°41/2013.
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