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97 ª EDIÇÃO ESPECIAL APOSTILAMENTO. Data: 15/08/2013

APOSTILAMENTO, 07 de agosto de 2013.
 Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, foi feito o apostilamento para a alteração no 
texto da Portaria n° 2456/2013 de 12.07.2013, publicada em 15.07.2013, que concedeu pensão a Sra. 
Cely Vieira dos Santos, dependente do ex-servidor Augostinho Rodrigues dos Santos, faz-se publicar 
no boletim de serviço desta Instituição;  Augustinho Rodrigues dos Santos, para; Augostinho 
Rodrigues dos Santos.

APOSTILAMENTO, 07 de agosto de 2013.
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e doze, foi feito o apostilamento para alteração no 
texto de aposentadoria da Portaria n° 174/2012 de 02.03.2012, da Sra. Maria Onice de Freitas, faz-se 
publicar no boletim de serviço desta Instituição;

APOSTILAMENTO, 08de agosto de 2013.
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil treze, foi feito o apostilamento para a alteração 
no texto de pensão da Portaria n° 2.477/2011 de 01.11.2011 publicada em 04.11.2011, da Sra. Laura 
Vicuña dos Santos, faz-se publicar no boletim de serviço desta Instituição;  Laura Vicuña dos Santos 
(esposa), para: Laura Vicuña dos Santos (companheira).  Aos oito dias do mês de julho do ano de dois 
mil treze, foi feito o apostilamento para correção no texto da 87° Edição Especial Apostilamento do dia 
19.06.2013, da Portaria n° 2.477/2011 de 01.11.2011, da Sra. Laura Vicuña dos Santos, faz-se publicar 
no boletim de serviço desta Instituição;  Alteração do texto de aposentadoria, para: Alteração do texto 
de pensão.
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