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Apresentação

O Catálogo Secretaria da Justiça: Processos Administrativos de Pensões é um dos
resultados de um intenso trabalho que vem sendo empreendido no intuito de organizar,
disponibilizar e difundir o acervo das Secretarias da Justiça salvaguardados pelo Arquivo
Público do Estado do Rio Grande do Sul. São conjuntos documentais acumulados nas
estantes do APERS há muitos anos, aparentemente árduos e ainda pouco procurados em
nossa Sala de Pesquisa. Porém, quando observados mais de perto, nos surpreenderam a
cada nova caixa identificada, revelando documentos inéditos e detentores de conteúdos
informacionais que certamente interessam a múltiplos campos de pesquisa.
Entre as milhões de páginas do acervo, a partir da classificação uma subsérie se
destacou: “Conceder pensão”, entendida como um direito ou vantagem de servidores
públicos, inicialmente estava destinada à eliminação. Entretanto, ao encontrar histórias de
vida tão bem representadas por meio de ofícios e certidões, laudos, atestados e exames
médicos, declarações de bens e de pobreza, depoimentos, reportagens de jornal, entre
outros documentos que nos conectam com pessoas de outros tempos, a equipe decidiu não
apenas pela preservação da subsérie, como também por lançar uma luz especial a tais
documentos.
Creio que foi uma decisão acertada, dessas que coloca em evidência a agência dos
profissionais de arquivos, demonstrando o quanto a objetividade do fazer arquivístico é na
verdade complexificada e tensionada a cada dia, exigindo olhares atentos e sensíveis ao que
os registros nos legam enquanto informações a respeito do passado. Quão engessados se
tornariam os instrumentos de gestão documental se não pudessem ser questionados e
qualificados para dar conta da riqueza que os documentos vão nos apresentando, a partir, é
claro, das considerações colocadas por nosso tempo presente.
Mais do que falar de “direitos e vantagens” burocraticamente concedidas, as pensões
podem contribuir para falar da organização e luta de servidores do Estado, para entender
melhor sua participação em conflitos armados nos quais no Rio Grande do Sul tomou parte
ao longo do século XX, como as chamadas Revoluções de 1930 e Constitucionalista de 1932;
para nos aproximar das entranhas da máquina pública, do cotidiano da Casa Civil, do
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER), do Departamento Estadual de
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Portos, Rios e Canais, do Poder Judiciário, das forças policiais e de segurança, de escolas e
instituições culturais. Por óbvio, são documentos que nos levam a relações de trabalho, a
estudos sobre condições de vida, saúde e morte. Mas dependendo das questões formuladas
por pesquisadoras e pesquisadores, podem contribuir também para conhecer projetos e
ações nas mais diversas áreas das políticas públicas, podem levantar pistas desde temas mais
globais, como as relações entre Estado, sociedade e meio ambiente, até temáticas mais
específicas nesse sentido, como a opção do Estado brasileiro pelas rodovias, com
consequente e progressivo abandono das ferrovias, por exemplo.
Outra perspectiva que salta aos olhos como uma possibilidade de abordagem é
aquela que me trouxe o convite para escrever esta apresentação: a perspectiva das relações
de gênero. Tenho me dedicado a alguns projetos e reflexões nessa área, de modo que
pareceu correto à equipe que fosse minha a tarefa de abrir essa publicação. Essa escolha
demonstra o quanto foi latente ao longo do trabalho de organização do acervo a percepção
dos gêneros em relação, das marcações de papéis social e culturalmente construídos, e das
consequências materiais dessa configuração. E sim, rapidamente é possível observar que a
grande maioria dos que estabelecem vínculo com o Estado são homens, e que boa parte das
requisições são feitas por suas viúvas, mulheres que se veem em situação de penúria a partir
do falecimento de seus companheiros, muitas vezes com diversas filhas e filhos para criar.
Podemos nos acercar das relações estabelecidas entre homens e mulheres ao longo do
período compreendido pelo acervo, problematizando presenças e ausências que se repetem,
analisando relatos em toda a complexidade que a linguagem pode demarcar.
Estou certa do impacto positivo que o presente instrumento de pesquisa pode
significar, não apenas em relação ao acesso direto aos documentos da subsérie aqui
representada, mas também como inspiração e incentivo à sequência do trabalho de
organização e difusão dos acervos das Secretarias da Justiça, e quiçá de todo o Poder
Executivo Estadual. Nesse sentido, felicito a iniciativa e desejo vida longa a todas e todos que
se dedicam a tornar os arquivos e seus acervos mais e mais acessíveis à sociedade como um
todo. Boa leitura e boa pesquisa!
Clarissa de Lourdes Sommer Alves
Analista em Assuntos Culturais | Historiadora | APERS
01 de julho de 2019.
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Introdução

O projeto Arranjo, descrição e difusão dos acervos das Secretarias da Justiça (1891 1991) teve início em 2014 com o intuito de organizar os documentos das Secretarias do
Interior e Exterior (1891 – 1947), do Interior e Justiça (1947 – 1975) e da Justiça (1975 –
1991) recolhidos ao Arquivo Público do RS anteriormente a Instrução Normativa nº 04/09, a
qual estabelece os procedimentos para recolhimento de acervos arquivísticos no âmbito da
administração direta do Poder Executivo Estadual.
O tratamento de cada um desses acervos possui etapas distintas. Desta forma, até a
presente data temos:
1) está em andamento o processo de organização e avaliação do período da
Secretaria do Interior e Justiça (1947 – 1975).
2) o arranjo do período da Secretaria do Interior e Exterior (1891 – 1947) foi
concluído. O acervo será preservado em sua totalidade, uma vez que o seu período é
abrangido pelo Corte Cronológico definido na Instrução Normativa SIARQ/RS nº 01/17. Tendo
em vista que a organização deste conjunto documental estava em andamento quando da
definição do corte cronológico, foram arranjados e descritos todos os itens documentais
pertencentes as séries e subséries que, de acordo com os instrumentos de gestão
documental vigentes, são de guarda permanente, sendo previsto o seu recolhimento ao
APERS. As demais séries foram arranjadas. Dos itens documentais descritos, já foram
cadastrados no Sistema Administração de Acervos Públicos – AAP - o qual permite o
gerenciamento dos documentos desde a solicitação do usuário até a sua disponibilização e
guarda - os processos administrativos de solicitação e/ou de revisão de pensão, uma vez que
para cadastro dos documentos precisamos ainda da definição das tipologias documentais
que compõem o acervo.
3) o arranjo do período da Secretaria da Justiça (1975 – 1991) foi concluído, restando
apenas a indexação dos itens documentais no Sistema AAP. Assim, referente a esse acervo,
temos cadastrados os processos administrativos de solicitação e/ou de manutenção de
utilidade pública, descritos também no Catálogo Secretaria da Justiça: processos
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administrativos de utilidade pública, e os processos administrativos de solicitação e/ou de
revisão de pensão, objetos do presente catálogo.
A concessão e a revisão de pensões vitalícias previstas na Lei 2.717, de 18 de outubro
de 1955, estava a cargo, à época, da Secretaria da Justiça. A Comissão de Pensões Vitalícias
tinha como responsabilidade analisar as solicitações e conceder ou não a pensão. Para isso
exigia-se que a parte solicitante fornecesse uma série de informações ao pleitear o benefício,
tais como: prova de ter prestado serviços relevantes ao Estado ou à coletividade Estadual, ou
ainda, de ser cônjuge ou progenitora da pessoa que prestou os referidos serviços; prova de
incapacidade para o trabalho; prova de estado de pobreza; e prova de não receber qualquer
benefício da Fazenda Pública ou dos Institutos de Previdência Social.
Essas informações, quando contextualizadas, fazem com que os processos
administrativos de concessão e revisão de pensão sejam bastante ricos para a pesquisa
científica nas mais variadas linhas de estudo. Tendo em vista esta análise pela equipe de
trabalho, optou-se por preservar a integra da subsérie Conceder pensão, da série Conceder
direitos e vantagens, que de acordo com a Tabela de Temporalidade teria comodestino a
eliminação após o prazo de guarda, definição que culminou com a elaboração desse
catálogo.
Com vistas a destacar o acervo e deixar o instrumento palatável à pesquisa,
organizamos os verbetes dos processos de acordo com: 1- vinculação com o Estado da parte
que lhe prestou serviços; e, dentro de cada um desses vínculos, ordem alfabética pelo nome
dessas partes. Quanto aos verbetes, o usuário encontrará quatro tipos: dois quanto ao tipo
de requerimento (solicitação ou revisão) e dois quanto ao tipo de sujeito requerente (o
indivíduo que prestou os serviços ao Estado, ou a cônjuge ou progenitora dele). Abaixo serão
explicadas as convenções adotadas para a elaboração, conforme o campo, a partir de dois
exemplos que contemplam os quatro tipos de verbetes possíveis:
Exemplo de verbete de solicitação de pensão pelo indivíduo que prestou o serviço ao
Estado:
Vínculo: Revoluções (Serviços ao Estado)
Explicação:
Nome do campo: Vinculo, o qual explicita o vínculo do indivíduo que prestou
8

serviços relevantes ao Estado ou a coletividade Estadual de acordo com o
informado pelo requerente.
Número: 3151
Explicação:
Nome do campo: Número, número do processo na Secretaria da Justiça
Acondicionador: 92
Explicação:
Nome do campo: Acondicionador, número da caixa em que o processo está
acondicionado fisicamente no APERS.
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual João de Carli Sobrinho, policial
da Brigada Militar atuante nas Revoluções de 1924 e 1930 no 2º Batalhão de
Infantaria, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: guia de arrecadação; certidão de tempo de serviço; parecer
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido ao não comparecimento do requerente à Comissão de
Pensões Vitalícias.
Nome do campo: Conteúdo, explicita o nome da parte solicitante, o vínculo
com o Estado, o que solicita, e a quem solicita e/ou o cargo. Após são listados
os documentos que constam no processo e que podem informar mais dados
sobre os sujeitos envolvidos. O verbete é concluído com a resposta ao que é
solicitado.
Data de abrangência: 16/06/1977 - 29/04/1982
Explicação:
Nome do campo: Data abrangência, são informadas a data inicial e a data
final do processo.
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Explicação:
Nome do campo: Dimensão e suporte, informa quantas folhas tem o processo
e seu suporte.
Exemplo de verbete de revisão de pensão solicitada pela cônjuge do indivíduo que
prestou serviço ao Estado:
Vínculo: Brigada Militar
Explicação:
Nome do campo: Vínculo, o qual explicita o vínculo do indivíduo que prestou
serviços relevantes ao Estado ou a coletividade Estadual.
Número: 2073
Explicação:
Nome do campo: Número, número do processo na Secretaria da Justiça
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Acondicionador: 91
Explicação:
Nome do campo: Acondicionador, número da caixa em que o processo está
acondicionado fisicamente.
Conteúdo: Processo pelo qual Irma Iracema Grando Bordin, Maria Inês Bordin,
Batista Gilberto Bordin, Luiz Fermino Bordin, Terezinha Albina Bordin, Eluisa
Leocádia Bordin e Marfisa Helena Bordin, viúva e filhos de Nerímio Joanes
Bordin, chefe do Posto de Controle da Secretaria da Fazenda, falecido em 12
de janeiro de 1968 devido a seção traumática do sistema nervoso central e
ferimento por projetil de arma de fogo, assassinato ocorrido em objeto de
serviço, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
processo de revisão de pensão e de relatório de assassinato, constando
documentos do policial militar, também assassinado, Adair Roman; certidão
de nascimento, casamento e óbito; decreto; radiograma; auto de necrópsia,
apreensão e qualificação; fotografia; termo de declaração; depoimento
policial; planimetria; relatório; artigo de jornal; declaração de propriedade de
bens imóveis; prontuário de pessoal; ofício; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a revisão de pensão.
Explicação:
Nome do campo: Conteúdo, explicita nome(s) da(s) parte(s), seu(s) elo(s) com
o individuo que prestou serviços relevantes ao Estado ou a coletividade
Estadual, a data de falecimento e a causa da morte do indivíduo, o que
solicita, e a quem solicita e/ou o cargo. Após são listados os documentos que
constam no processo e que podem informar mais dados sobre os sujeitos
envolvidos. O verbete é concluído com a resposta ao que é solicitado.
Data abrangência: 17/01/1968 - 07/12/1978
Explicação:
Nome do campo: Data abrangência, são informadas a data inicial do processo
e a data final.
Dimensão e suporte: 142 folhas em suporte papel
Explicação:
Nome do campo: Dimensão e suporte, informa quantas páginas tem o
processo e seu suporte.
Com relação ao vínculo do indivíduo que prestou os serviços ao Estado ou à
coletividade, reunimos, no catálogo, algumas especificidades, como os que informaram ter
participado de “Revoluções”, ou aqueles em que a vinculação não é clara no documento, mas
o cargo os aproxima de alguma vinculação elencada, como foi o caso dos ferroviários, que
foram dispostos próximos aos vinculados à Viação Férrea e à Rede Ferroviária Federal S.A..
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Este trabalho foi feito da melhor forma possível vislumbrando o incentivo a pesquisa
e a difusão do acervo do Poder Executivo salvaguardado pelo Arquivo Público, acervo este
ainda pouco conhecido e pesquisado. Desejamos a todos e todas boa pesquisa e ótimos
frutos!
Viviane Portella de Portella | Arquivista
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Descrição itens documentais
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Vínculo: Administração de Serviços Delegados
Acondicionador:93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elfrida Rodrigues Rios ou Eufrides Rodrigues Rios, viúva
de Osvaldo Luth Rios, ajustador da Administração de Serviços Delegados falecido em 21 de novembro
de 1970 devido a coma hepático decorrido de cirrose hepática, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, pagamento de impostos,
casamento, óbito; atestado de pensão; declaração de bens imóveis; laudo médico; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia
devido à requerente contar com menos de 60 anos e apresentar condições de saúde que lhe
permitem prover a própria subsistência.
Data de abrangência: 19/10/1977 - 03/09/1979
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Vínculo: Serviço Penitenciário
Número: 909
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dioides de Moura Jalmunsny, viúva de Dionísio
Hermínio Jalmusny, agente de segurança penitenciária falecido em 26 de agosto de 1976 em objeto
de serviço devido a homicídio, violenta trombose carótida esquerda e traumatismo direto póscirúrgico, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de pensão;
certidão de casamento, óbito; auto de necropsia; transcrição de boletim de ocorrência; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 26/09/1976 - 04/05/1982
Dimensão e suporte: 38 folhas em suporte papel
Número: 4305
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amélia Therezinha Bohrer Paim, viúva de Heitor Gomes
Paim, agente de segurança penitenciária falecido em 21 de dezembro de 1975 devido a caquexia,
esquizofrenia e atrofia cerebral, solicita revisão de pensão vitalícia a Olímpio Cavalcanti de
Albuquerque Tabajara, Secretário da Administração. Anexo constam: processo de laudo de
aposentadoria; boletim; portaria; certidão de casamento, óbito; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria incluindo no ato de aproveitamento no cargo de agente de
segurança penitenciária o nome de Heitor Gomes Paim, que por equívoco não fora incluído no
referido ato.
Data de abrangência: 17/09/1979 - 01/09/1980
Dimensão e suporte: 38 folhas em suporte papel
Número: 703
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Sonia Aparecida Peres Xavier, Samira Peres Xavier e
Alice Peres Xavier, viúva e filhas menores de Hugo Dutra Xavier, agente de segurança penitenciária
falecido em 14 de dezembro de 1980 devido a parada cardiorrespiratória consecutiva a hemorragia
aguda por traumatismo por bala, solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: processo de solicitação de promoção post mortem, sindicância administrativa; portaria;
termo de depoimento de Milton Nascimento Hasse, Pedro Ademar Pinheiro Fonseca, Guiomar
Castanho Ferreira, Carlos Juarez Pureza, Jussara Almeida da Silva Rosembaum; relatório de vida
carcerária, sindicância; certidão de ocorrência, presos, óbito, casamento, nascimento de Samira Peres
Xavier, Alice Peres Xavier; artigo de jornal; carta de guia; tabela de alterações; atestado de
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assentamentos, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão, dois quinquênios, gratificação por risco de vida e parcela autônoma de 130%,
cabendo a metade à viúva e a outra metade, dividida em partes iguais, às duas beneficiárias menores.
Data de abrangência: 09/02/1981 - 24/09/1981
Dimensão e suporte: 161 folhas em suporte papel
Número: 35
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Deus Vieira da Silva, viúva de Jacintho
Domingues da Silva ou Jacinto Domingues da Silva ou Jacyntho Domingues da Silva, agente
penitenciário falecido em 03 de outubro de 1963 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, tempo de serviço,
casamento, pensão, pagamento de impostos; atestado de pensão, pobreza; declaração de bens
imóveis parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/01/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2872
Acondicionador: 83
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marlene Corrêa Hausen, Carlos Alberto Corrêa Hausen e
Ricardo André Corrêa Hausen, viúva e filhos menores de Jardecy João Petry Hausen, agente
penitenciário do Presídio Central falecido em 13 de novembro de 1964 devido a hemorragia interna
aguda pela transfixação de veia superior, motivada por agressão de arma branca em objeto de
serviço, solicitam elevação de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de
solicitação de pensão, revisão de pensão, solicitação de pagamento de vantagens de aumento de
vencimentos; certidão de óbito, tempo de serviço, casamento, nascimento de Carlos Alberto Corrêa
Hausen e Ricardo André Corrêa Hausen, auto de necrópsia; processo de pensão; portaria; artigo de
jornal; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a elevação de
pensão.
Data de abrangência: 13/07/1976 - 27/07/1984
Dimensão e suporte: 155 folhas em suporte papel
Número: 431
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Constantina Chavarria de Vasconcellos, viúva de João
Auto de Vasconcellos, agente penitenciário falecido em 18 de setembro de 1976 devido a
broncopneumonia decorrente de acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis, pensão;
atestado de residência, pensão; portaria; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/01/1977 - 06/09/1977
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1609
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irma Terezinha da Rosa Moreira, viúva de João Mário
Moreira, agente de segurança penitenciário falecido em 10 de julho de 1979 devido a fibrilação
ventricular e insuficiência cardíaca, solicita revisão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo
constam: certificado de exame médico; boletim de atendimento médico; certidão de óbito; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em
decorrência de não haver relação da causa do falecimento com as atividades laborais.
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Data de abrangência: 02/09/1982 - 06/12/1984
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 1475
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Geni Ramos Tubino, Luis Otávio Ramos Tubino e Jonas
André Ramos Tubino, viúva e filhos de Odilon Funck Tubino, agente penitenciário falecido em objeto
de serviço em 25 de abril de 1975 devido a hemorragia interna consecutiva a ferimento transfixante
de tórax por arma de fogo, solicitam revisão de pensão vitalícia ao Secretário do Interior e Justiça.
Anexo constam: processos administrativos de solicitação e revisão de pensão; certidão de casamento,
óbito, nascimento de Jonas André Ramos Tubino e Luis Otávio Ramos Tubino, tempo de serviço; auto
de necropsia; laudo médico; relatório; certificado de conclusão de curso; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/04/1980 - 24/03/1981
Dimensão e suporte: 62 folhas em suporte papel
Número: 247
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Felizarda Ferreira de Almeida e os filhos Denizar Ferreira
de Almeida, Dezirê do Carmo Ferreira de Almeida, Diogo Ferreira de Almeida, Marilda Terezinha
Ferreira de Almeida, Getúlio Ferreira de Almeida, Iara Regina Ferreira de Almeida, João Ferreira de
Almeida e José Ribas Ferreira de Almeida, viúva e filhos de Ribas Beltran de Almeida, agente
penitenciário da Cadeia Civil de Pelotas falecido em 02 de outubro de 1962 devido a enfarte do
miocárdio, solicitam elevação do valor de pensão ao Governador do Estado. A solicitação de pensão
foi realizada devido ao fato do falecimento ter ocorrido em objeto de serviço. Anexo constam:
processos de pensão; certidão de nascimento de Denizar Ferreira de Almeida, João Ferreira de
Almeida, Getúlio Ferreira de Almeida, Marilda Terezinha Ferreira de Almeida, Iara Regina Ferreira de
Almeida, Dezirê do Carmo Ferreira de Almeida, José Ribas Ferreira de Almeida, casamento,
casamento de Marilda Terezinha Ferreira de Almeida, óbito, tempo de serviço, vencimentos; atestado
de pobreza; exame médico de ingresso de pedido de pensão; relato sobre as circunstâncias do
falecimento; artigo de jornal sobre o falecimento; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria que eleva a pensão da viúva e aos filhos menores na época, devido ao fato
de alguns filhos já terem casado ou atingido a maioridade ao longo dos anos.
Data de abrangência: 28/02/1963 - 15/06/1984
Dimensão e suporte: 211 folhas em suporte papel
Vínculo: Arquivo Público
Número: 4078
Acondicionador: 110
NOME DO FALECIDO: João Francisco da Silva
VÍNCULO: Arquivo Público
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Angelina Estephania de Oliveira da Silva, viúva de João
Francisco da Silva, servidor do Arquivo Público falecido em 06 de setembro de 1978 devido a cor
pulmonale crônico e enfisema pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, quitação de dívida pública, pensão; título de
aposentadoria; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/10/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
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Vínculo: Assembleia Legislativa
Número: 309
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Laci Antunes e Rúrika Antunes, viúva e filha de
Nilton Joel Silva Antunes, oficial de transportes lotado na bancada do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB) na Assembleia Legislativa falecido em 23 de dezembro de 1979 em objeto de serviço
devido a hemorragia cerebral, fratura parietal esquerdo e base do crânio decorrente a acidente de
trânsito, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de nascimento, casamento, óbito e ocorrência policial; atestado de tempo de serviço; declaração de
desempenho de função; auto de necrópsia; Diário Oficial acerca da lei nº 6.895; declaração de
pagamento; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/02/1980 - 29/04/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Vínculo: Brigada Militar
Número: 94500800
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Veneranda Heger, Ceila Mara Heger Borges e Magda
Rosângela Heger, companheira e filhas de Abelardo Noé da Silva Borges, policial militar falecido em
03 de novembro de 1977 devido a anemia aguda e hemorragia interna decorrente de ferimento
transfixante de coração por projétil de arma de fogo, solicitam concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, tempo de serviço, nascimento de
Veneranda Heger, Ceila Mara Heger Borges e Magda Rosângela Heger; auto de necrópsia; relação de
alterações em tempo de serviço; declaração de idoneidade pública; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/06/1982 - 23/05/1983
Dimensão e suporte: 43 folhas em suporte papel
Número: 556023048
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Martina Araújo da Silva, viúva de Abrelino Mendonça da
Silva, policial da Brigada Militar falecido em 31 de outubro de 1960 devido a insuficiência cardíaca e
tumor maligno no fígado, solicita revisão de pensão ao Diretor da Diretoria de Pessoal da Brigada
Militar. Anexo constam: certidão de óbito, casamento; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão em virtude do policial não ter morrido em
consequência de acidente de trabalho, recomendando à viúva habilitar-se à percepção de pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 11/10/1982 - 05/09/1984
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 43712304
Acondicionador: 150
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiz Diógenes Chaves Couto, Chefe da Casa Militar,
encaminha ao Comandante Geral da Brigada Militar, Antônio Codorniz de O. Filho, requerimento no
qual Elvira Idalêncio da Silva, Dulce Teresinha da Silva, Maria Aparecida da Silva, Fátima Bernardete
da Silva, Luis Carlos da Silva, Vera Regina da Silva, João Gilberto da Silva, Tânia Salete da Silva e Isabel
Cristina da Silva, viúva e filhos de Adão Bento da Silva, policial da Brigada Militar falecido em objeto
de serviço em 29 de julho de 1976 devido a hemorragia e hipertensão arterial, solicitam revisão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processos administrativos de conversão de licença-prêmio,
gratificação adicional, averbação de tempo de serviço, certidão de casamento de Elvira Idalêncio da
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Silva e Adão Bento da Silva, Érico Luiz dos Santos Pimentel e Fátima Bernardete da Silva, Valter Sarturi
de Souza e Dulce Teresinha da Silva, óbito, tempo de serviço, nascimento de Luis Carlos da Silva, Vera
Regina da Silva, João Gilberto da Silva, Tânia Salete da Silva, Isabel Cristina da Silva, Maria Aparecida
da Silva, Márcia Denise da Silva e Paulo César da Silva; declaração de falecimento em serviço;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
revisão de pensão vitalícia e sua redistribuição após João Gilberto da Silva ter atingido a maioridade.
Data de abrangência: 13/08/1982 - 21/02/1985
Dimensão e suporte: 96 folhas em suporte papel
Número: 1925
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Adaides da Silva, viúva de Adão Coelho da Silva,
policial militar falecido em 20 de novembro devido a angina pectoris, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
pensão, quitação de dívida pública, pensão; atestado de pobreza, pensionista, tratamento médico;
declaração de bens imóveis, pensão; memorando; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/05/1981 - 29/04/1983
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 3345
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair Dutra Teixeira, Neli Terezinha Teixeira, Maria da
Graça Teixeira, Inês Dutra Teixeira, Rosi Dutra Teixeira e Dulce Maria Teixeira, viúva e filhas de Adão
Elias Teixeira, policial da Brigada Militar falecido em 15 de outubro de 1970 em objeto de serviço
devido a fraturas múltiplas, solicitam promoção post mortem e concessão de pensão. Anexo
constam: processo de solicitação de adicional de 15%, licença-prêmio; acórdão; certidão de óbito,
casamento, nascimento de Neli Terezinha Teixeira, Maria da Graça Teixeira, Inês Dutra Teixeira, Dulce
Maria Teixeira; portaria; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a promoção post mortem ao policial e pensão às dependentes, acrescido de três
quinquênios e gratificação adicional de 15%, cabendo metade do benefício à viúva e a outra metade,
em partes iguais, às demais herdeiras, fazendo reverter para suas irmãs as pensões de que são
titulares Maria da Graça Teixeira e Inês Dutra Teixeira em virtude de terem completado a maioridade.
Data de abrangência: 28/07/1980 - 25/08/1981
Dimensão e suporte: 90 folhas em suporte papel
Número: 4041
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Duarte de Oliveira, Maria Inês Moraes de Oliveira,
Maria Elizia Moraes de Oliveira e José Airton Moraes de Oliveira, viúva e filhos menores de Adão
Moraes de Oliveira, policial da Brigada Militar falecido em 13 de junho de 1970 em objeto de serviço
devido a parada cardíaca irreversível, solicita concessão de pensão ao Comandante da Brigada Militar.
Anexo constam: processo de solicitação de pensão; certidão de casamento, óbito, nascimento de
Maria Inês Moraes de Oliveira, Maria Elizia Moraes de Oliveira, José Airton Moraes de Oliveira;
relação de tempo de serviço; atestado de residência; restituição; relatório de inquérito policial; tabela
de tempo de serviço; portaria; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a elevação de pensão, acrescido a um quinquênio e gratificação por risco de
vida, cabendo metade à viúva e a outra metade, em partes iguais, aos herdeiros menores.
Data de abrangência: 23/03/1979 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 54 folhas em suporte papel
Número: 1935
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Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Henriqueta Costa de Mesquita, viúva de Adão Pereira de
Mesquita, policial da Brigada Militar falecido por motivo e data não informados, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, tempo de serviço,
quitação de dívida pública; atestado de pobreza; declaração de bens imóveis, pensão; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à
requerente já receber vantagens pelos cofres do Tesouro do Estado como inativa da Secretaria de
Educação e Cultura.
Data de abrangência: 30/04/1979 - 27/08/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 383623040
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lúcia Leite Fernandes, Roseli Leite Fernandes, Carlos
Leite Fernandes e Adriano Fernandes, viúva e filhos menores de Adão Valdonez Fernandes ou Adão
Valdones Fernandes, policial da Brigada Militar falecido em 01 de janeiro de 1981 em objeto de
serviço devido a hemorragia aguda consequente de ferimento de arma branca, solicitam concessão
de pensão ao Diretor da Diretoria Pessoal do 14º Batalhão de Polícia Militar. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, nascimento de Roseli Leite Fernandes, Carlos Leite Fernandes, Adriano
Fernandes; relação de tempo de serviço; relatório de inquérito policial militar; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, cabendo metade à viúva e
a outra metade, em partes iguais, aos dependentes menores.
Data de abrangência: 22/07/1982 - 14/04/1983
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 2086
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lauro Carlos Sabastiany, procurador de Alcinda
Machado Vargas Aires, Eva Machado Vargas Aires, Adão Machado Aires, Noé Machado Vargas Aires,
Tamandaré Machado Vargas Aires, Vera Lucia Machado Vargas Aires, Amelia Judite Vargas Aires e
Flavia Machado Vargas Aires, viúva e filhos de Adão Vargas Aires, policial da Brigada Militar falecido
em 24 de outubro de 1976 em objeto de serviço devido a enfarte do miocárdio, solicita concessão de
pensão em favor da viúva e filhos do policial. Anexo constam: processo de solicitação de gratificação
adicional de 25%, gratificação adicional de 15%, averbação de licença prêmio, licença especial,
concessão e conversão como tempo de serviço em dobro, solicitação de pensão; procuração; certidão
de óbito, casamento, nascimento de Eva Machado Vargas Aires, Adão Machado Vargas Aires, Noé
Machado Vargas Aires Tamandaré Machado Vargas Aires, Vera Lucia Machado Vargas Aires, Amelia
Judite Vargas Aires, Flavia Machado Vargas Aires; atestado de tempo de serviço, dependentes; tabela
de tempo de serviço; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
fazendo reverter, a favor de suas irmãs, a pensão de que é titular Adão Machado Vargas Aires em
virtude deste ter completado a maioridade.
Data de abrangência: 21/05/1980 - 27/08/1984
Dimensão e suporte: 92 folhas em suporte papel
Número: 1446
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Helena Mendes Moraes, filha de Afonso Moraes, militar
reformado falecido em 23 de abril de 1942 devido a morte natural e miocardite crônica, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam: procuração;
certidão de nascimento, óbito, tempo de serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado devido ao tempo de serviço e a idade da requerente não terem atingido o
mínimo necessário.
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Data de abrangência: 10/11/1977 - 07/08/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 4325
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Eulalia Acosta Lamego, viúva de Agilio Mesquita
Lamego, policial da Brigada Militar falecido em 25 de agosto de 1957 devido a tuberculose pulmonar,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, tempo de serviço e propriedade de bens imóveis; atestado de residência
fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensionista; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/11/1979 - 31/03/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 14134
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Martha de Oliveira dos Santos, viúva de Alcebiades
Gonçalves dos Santos, policial da Brigada Militar falecido em 06 de outubro de 1976 devido a infarto
do miocárdio, cardiopatia isquêmica e arteriosclerose, solicita concessão de pensão especial ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e propriedade de bens
imóveis; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens
imóveis e pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/09/1982 - 15/07/1983
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 2386
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aldemira Rodrigues Flores, viúva de Alcides Flores,
policial da Brigada Militar falecido em 02 de março de 1962 devido a hemoptise, solicita
desarquivamento de processo anterior de concessão de pensão vitalícia ao Supervisor Administrativo
da Secretaria da Justiça. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; atestado de
residência, pensionista; certidão de pagamento de impostos, pensionista, tempo de serviço,
casamento, óbito; declaração de bens imóveis, pensão; laudo médico; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/07/1976 - 23/06/1977
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 895
Acondicionador: 96
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Fausta Ribeiro Alves, viúva de Alípio Alves, policial
da Brigada Militar falecido em objeto de serviço em 07 de abril de 1927 devido a hemorragia interna
consecutiva a ferimento penetrante do tórax por perfil de arma de fogo, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Comandante Geral da Brigada Militar do Estado. Anexo constam: certidão de óbito,
casamento; auto de homicídio; atestado de viuvez; folha de assentamentos; tabela de tempo de
serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a
concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber auxílio do Estado e devido ao direito
ao benefício encontrar-se prescrito em vista da data de morte do seu esposo.
Data de abrangência: 01/12/1977 - 31/05/1979
Dimensão e suporte: 55 folhas em suporte papel
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Número: 1296
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Idalice Marques Paz, viúva de Alvorino Paz, policial da
Brigada Militar falecido em 05 de maio de 1959 devido a síncope cardíaca, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
assentamentos, pensão, pagamento de impostos, bens imóveis; atestado de residência, pensionista;
declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/04/1979 - 13/07/1979
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 4245
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elvira Rodrigues Goulart ou Elvira Rodrigues Goularte,
viúva de Anaurelino Goulart ou Anaurelino Goularte, policial da Brigada Militar falecido em 11 de
dezembro de 1971 devido a câncer pulmonar e broncopneumonia, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, assentamentos,
pensão, pagamento de impostos, bens imóveis; atestado de residência, pensão; declaração de bens
imóveis, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/09/1981 - 29/12/1982
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 234
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anaurelino Severo, pertencente ao Corpo Auxiliar da
Brigada Militar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; nomeação do requerente como
tenente; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens móveis, pensionista; carta manuscrita
solicitando pensão vitalícia; parecer, entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
que indefere a solicitação devido ao requerente não ter apresentado certidão com o tempo mínimo
de quinze anos de trabalho.
Data de abrangência: 29/11/1974 - 13/07/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 481
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria da Glória Oliveira Torres, viúva de André Torres,
militar da Brigada Militar falecido em 06 de junho de 1956 devido a tuberculose pulmonar, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de
serviço, de casamento, óbito e pensão; atestado de residência fixa e pobreza; declaração de
propriedade de bens imóveis e de pensionista; atestado de pensionista, parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/12/1974 - 20/09/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 87
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Salete de Oliveira Freitas e Pedrolina Soares
Oliveira, viúva e filha de Angelino José de Oliveira, policial da Brigada Militar sem data e causa da
morte citadas, solicitam revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
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processo de solicitação de pensão; atestado de tempo de serviço, pensão; laudo médico; certidão de
pensão, bens imóveis; declaração de pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido às requerentes não serem contribuintes do órgão previdenciário e não fazerem jus
a qualquer benefício deste.
Data de abrangência: 23/09/1974 - 24/01/1977
Dimensão e suporte: 42 folhas em suporte papel
Número: 3744
Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulina Quevedo de Souza, viúva de Aníbal de Souza,
militar reformado falecido em 10 de setembro de 1975 devido a hipertensão arterial e hemorragia
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, óbito, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; tradução da certidão de
casamento; declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/09/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1276
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amélia Amarante Gomes, viúva de Antão Pereira Gomes
ou Antonio Pereira Gomes, servidor público da Brigada Militar e ferroviário da Rede Ferroviária
Federal S.A. falecido em 03 de dezembro de 1965 devido a causa natural, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. A requerente comprovou que seu marido usou dois
nomes, Antão Pereira Gomes e Antonio Pereira Gomes. Anexo constam: certidão de tempo de
serviço, casamento, óbito, pensão e residência fixa; atestado de pobreza e pensionista; declaração de
pensionista e propriedade de bens imóveis; justificação judicial; procuração; cartas precatórias;
mandado de intimação; ofício; pedido de justificação judicial; mandado de citação; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/03/1976 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 56 folhas em suporte papel
Número: 1051
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zilá Mesquita Vieira, viúva de Antão Vieira, servidor da
Brigada Militar falecido em 27 de dezembro de 1962 devido a tuberculose pulmonar, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza,
pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/03/1977 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 182712001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joana Gonçalves Silveira, viúva de Antenor Silveira,
policial da Brigada Militar falecido em 11 de julho de 1970 devido a hemoptise e tuberculose
pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência, pensão; declaração de
pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/08/1982 - 18/04/1983
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Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 316323049
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clênio Romeu Corrêa, advogado, solicita a Milton
Weirich, Comandante Geral da Brigada Militar, o pagamento de pensão vitalícia à Coralina Farias da
Silva, viúva de Antero Cezar da Silva, policial militar falecido em 12 de abril de 1949 por suspeita de
envenenamento. Anexo constam: processo administrativo de concessão de pensão vitalícia; certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço; laudo médico; declaração de exercício de função; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido ao falecimento
não ter relação com a Brigada Militar.
Data de abrangência: 02/06/1981 - 27/12/1983
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 959
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Annita Maisonnett da Conceição, viúva de Antílio
da Conceição, policial da Brigada Militar falecido em 27 de janeiro de 1963 devido a insuficiência
cardíaca global aguda, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pagamento de impostos, bens imóveis, pensão, tempo de
serviço; atestado de residência, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/03/1979 - 13/07/1979
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 2043
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aldomira Fogolari Pires, Paulo Roberto Pires, Tânia Mara
Pires e Nádia Rubia Pires, viúva e filhos de Antônio da Silva Pires, policial militar falecido em 07 de
outubro de 1966 de causa não informada decorrente de suicídio, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão; procuração;
certidão de nascimento de Paulo Roberto Pires, Tânia Mara Pires, Nádia Rubia Pires; parecer de juiz
direito; acórdão do Tribunal de Justiça; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo revisão da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/06/1978 - 17/07/1984
Dimensão e suporte: 45 folhas em suporte papel
Número: 581123040
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Judite Morais de Oliveira ou Judith Morais de Oliveira,
Maria Ines de Oliveira, Maria Elena de Oliveira, Jorge Luiz de Oliveira e Mariluzi de Oliveira, viúva e
filhos de Antonio de Oliveira, policial da Brigada Militar falecido em 18 de junho de 1973 em objeto
de serviço devido a traumatismo crânio encefálico por projétil de arma de fogo, solicitam concessão
de pensão. Anexo constam: processo de solicitação de pensão; certidão de casamento, óbito de
Antonio de Oliveira, Vanderlei de Oliveira, nascimento de Maria Ines de Oliveira, Maria Elena de
Oliveira, Jorge Luiz de Oliveira, Mariluzi de Oliveira; relação de tempo de serviço; tabela de escala
para serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão, dois quinquênios e gratificação por risco de vida, cabendo metade à viúva e a outra metade,
em partes iguais, aos demais dependentes mencionados.
Data de abrangência: 29/10/1982 - 26/09/1983
Dimensão e suporte: 44 folhas em suporte papel
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Número: 2129
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Válcio Duarte Peixoto, juiz de direito, e Celina dos
Santos Gonçalves, viúva de Antonio Gonçalves, policial militar falecido em 29 de junho de 1939
devido a tuberculose pulmonar, solicitam revisão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
acórdão; certidão de nascimento de Noeli Gonçalves, casamento, óbito de Antonio Gonçalves e de
Noeli Gonçalves e tempo de serviço; mandado de citação; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de
pensão e revertendo o benefício da filha da requerente, Noeli Gonçalves, devido ao seu falecimento.
Data de abrangência: 17/12/1982 - 24/02/1983
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 740
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marcolina Fernandes Rodrigues, viúva de Antônio
Rodrigues, policial da Brigada Militar falecido em 29 de julho de 1963 devido a uremia, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de pensionista,
residência; certidão de tempo de serviço, óbito, pensão, casamento, dependentes, pagamento de
impostos, bens imóveis; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/01/1981 - 01/06/1983
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 897
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joana Albertina da Costa, viúva de Antonio Rosa da
Costa, policial militar da Brigada Militar falecido em 09 de setembro de 1968 devido a acidente
vascular cerebral e arteriosclerose generalizada, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; ofício; parecer
contendo a resolução do pedido, entre outros documentos. A solicitação foi arquivada visto que a
requerente não retornou à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 30/12/1975 - 12/06/1978
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 34582304
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clarita Galbinski, coordenadora da Unidade de
Consultoria e Procuradoria para Assuntos de Pessoal, encaminha ao Diretor da Diretoria de Pessoal da
Brigada Militar do Estado o acórdão referente à ação no qual Abegail Silva da Silva, viúva de Antonio
Silva Segundo ou Arlindo Silva, policial militar falecido em 30 de dezembro de 1958 devido a
tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito; relatório; acórdão judicial; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/06/1982 - 09/02/1983
Dimensão e suporte: 48 folhas em suporte papel
Número: 4503
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Serafina Osório Moreira, viúva de Argeu Moreira,
policial da Brigada Militar falecido em 04 de fevereiro de 1942 devido a suicídio, solicita a concessão
de pensão vitalícia ou especial ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de
serviço, casamento, óbito, pensão, residência, bens imóveis, nascimento de Nilza Osório Moreira;
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declaração de bens imóveis; atestado de residência, pensão; declaração de pensionista; projeto de lei
para concessão de pensão; entre outros documentos. Tendo a comissão de pensões vitalícias
indeferido a solicitação, encaminha à Casa Civil o pedido de concessão de pensão especial. O
processo é finalizado com a lei concedendo a pensão especial.
Data de abrangência: 26/09/1975 - 27/12/1977
Dimensão e suporte: 41 folhas em suporte papel
Número: 3748
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jardelina Dantas Maya, viúva de Aristides Antonio Maya,
policial da Brigada Miliar falecido em 26 de julho de 1960 devido a infarto do miocárdio, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de
serviço, casamento, óbito, pensão; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis,
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/09/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 75
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cenira Siqueira de Almeida, viúva de Aristides de
Almeida Sobrinho, policial militar falecido em 05 de agosto de 1960 devido a insuficiência cardíaca
congestiva, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: carta de
justificativa de união estável; procuração; certidão de óbito, de casamento da filha Enerita Siqueira de
Almeida e Tito Cabral, de nascimento da requerente e dos filhos Vilma Siqueira de Almeida e Vilmar
Siqueira de Almeida, quitação de dívida pública; guia de arrecadação de taxa judiciária; mandato de
intimação para comparecimento a audiência e depoimento das testemunhas Darcy Ventura Homem,
Romeu e Rodrigues da Cruz, certificado de tempo de serviço; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/01/1975 - 30/09/1975
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 2742
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joaquina Dias Capelari, viúva de Arlindo Capelari,
policial da Brigada Militar falecido em 31 de julho de 1954 em objeto de serviço devido a hemorragia
aguda, solicita revisão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: processo de
solicitação de pensão vitalícia, justificação, solicitação de pagamento de atrasados; declaração de
dependentes, pensão; certidão de casamento de Temístocles Celso Ochoa e Elsa Amanda Ochoa,
Arlindo Capelari e Joaquina Dias Capelari, ausência de registro de nascimento de filhos, intimação,
inquérito policial militar; assentada, óbito de Themistocles Celso Ochoa, Milton Diogo Ochoa, Arlindo
Capelari, pensão; procuração; parecer; portaria; apostila; relação de tempo de serviço; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 30/07/1981 - 18/02/1983
Dimensão e suporte: 129 folhas em suporte papel
Número: 144412001
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vicência Meirelles ou Vicença Meireles, Eliane Terezinha
Meireles da Rosa, Rejane Meireles da Rosa, Cenira Meireles da Rosa, Eloiza Meireles da Rosa,
companheira e filhas de Armando Menezes da Rosa, policial da Brigada Militar falecido em 23 de
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fevereiro de 1966 em objeto de serviço devido a ferimento transfixante de vasos ilíacos direitos,
solicita revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito de
Armando Menezes da Rosa, Eliane Teresinha Merelles da Rosa, nascimento de Eliane Terezinha
Meireles da Rosa, Rejane Meireles da Rosa, Cenira Meireles da Rosa, Eloiza Meireles da Rosa, Vicença
Meireles, assentamentos, casamento de Walter Souza Machado e Rejane da Rosa Machado, Anselmo
Ireni Silva dos Santos e Cenira Rosa dos Santos; ajudância; tabela de tempo de serviço; relatório de
inquérito policial militar; portaria; parecer; declaração de estado civil; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria fazendo reverter as pensões de que eram titulares Cenira
Meireles da Rosa e Rejane Meireles da Rosa para suas demais irmãs, em virtude terem contraído
matrimônio, revertendo também para Eloiza Meireles da Rosa a pensão de que era titular Eliane
Terezinha Meireles da Rosa, em virtude de seu falecimento, e incluindo Vicença Meireles na
percepção da pensão, devendo o benefício ser igualmente dividido entre a mesma e sua filha Eloiza
Meireles da Rosa.
Data de abrangência: 10/04/1981 - 15/04/1986
Dimensão e suporte: 89 folhas em suporte papel
Número: 2643
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Yolanda Vilhena de Oliveira ou Iolanda Vilhena de
Oliveira, filha solteira de Artur Vilhena de Oliveira ou Arthur Vilhena de Oliveira, policial da Brigada
Militar falecido em 18 de março de 1963 devido a ictus cerebral decorrente de arteriosclerose senil,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de pensão,
exercício de cargo público, tempo de serviço, óbito, nascimento de Iolanda Vilhena Oliveira; atestado
de pensionista, residência, pobreza; declaração de pensionista, bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à
lei não incluir os filhos de servidores como possíveis beneficiários.
Data de abrangência: 23/08/1978 - 04/10/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 176
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Lemes Lopes, Zilá Lemes Lopes e
Beatriz Regina Lemes Fagundes, viúva e filhas de Ary Pereira Lopes ou Ari Pereira Lopes, policial da
Brigada Militar falecido em 09 de novembro de 1960 em objeto de serviço devido a congestão
pulmonar e cardiopatia, solicitam concessão de pensão a Milton Weirich, Comandante da Brigada
Militar do Estado. Anexo constam: processo de gratificação adicional de 15%; procuração; certidão de
casamento, óbito, nascimento de Zilá Lemes Lopes, Beatriz Regina Lemes Fagundes; declaração de
pessoa idônea; artigo de jornal; relação de tempo de serviço; relatório de inquérito policial; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a informação indeferindo a concessão de
pensão vitalícia devido a não terem sido levantadas provas do nexo causal entre a morte do policial e
o acidente em serviço ao qual a requerente se embasa.
Data de abrangência: 14/09/1979 - 01/06/1983
Dimensão e suporte: 42 folhas em suporte papel
Número: 1671
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Lemes Lopes, viúva de Ary Pereira
Lopes, policial da Brigada Militar falecido em 11 de novembro de 1960 devido a espancamento,
solicita concessão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento; artigo
de jornal; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida em decorrência do pedido já ter sido indeferido em outro processo.
Data de abrangência: 30/09/1982 - 23/04/1990
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Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 131
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Araci Silva de Souza, Aracides Sidnei da Silva de Souza,
Eudocio Sergio Silva de Souza, Claudio Roberto Silva de Souza, Assis Marin Silva de Souza, Vera Lucia
Silva de Souza, Nara Regina Silva de Souza, Milvia Maria Silva de Souza, Mirian Lucenir Silva de Souza
e Giovani Brasil Silva de Souza, viúva e filhos menores de Assis Brasil de Souza, policial da Brigada
Militar falecido em 30 de novembro de 1976 devido a edema agudo de pulmão e insuficiência
cardíaca, consequências decorridas de acidente em objeto de serviço, solicitam concessão de pensão
ao Comandante Geral da Brigada Militar do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento,
nascimento de Aracides Sidnei da Silva de Souza, Eudocio Sergio Silva de Souza, Claudio Roberto Silva
de Souza, Assis Marin Silva de Souza, Vera Lucia Silva de Souza, Nara Regina Silva de Souza, Milvia
Maria Silva de Souza, Mirian Lucenir Silva de Souza, Giovani Brasil Silva de Souza; atestado de
residência; tabela de tempo de serviço; auto de necrópsia; comunicação; decreto; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, quatro
quinquênios, gratificação adicional de 15% e gratificação por risco de vida, cabendo a metade do
benefício à viúva e a outra metade, em partes iguais, aos herdeiros mencionados. Com a maioridade
de Cláudio Roberto Silva de Souza e Assis Marin Silva de Souza, suas parcelas da pensão são
revertidas aos demais irmãos.
Data de abrangência: 05/01/1977 - 17/07/1974
Dimensão e suporte: 94 folhas em suporte papel
Número: 1932
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria da Silva Fontoura, viúva do policial da Brigada
Militar Astrogildo Francisco da Fontoura falecido em 25 de maio de 1954 devido a tuberculose
pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzeli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, nascimento dos filhos Janete Fontoura da
Silva, Luiza Beta Fontoura, Irani Fontoura da Silva, quitação de dívida pública, bens imóveis; atestado
de pobreza, pensionista, dispensa de emprego; declaração de pensão, bens imóveis, pensão; laudo
médico; parecer, entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido
ao fato da requerente ter condições de saúde para trabalhar, segundo a perícia médica. Em sua outra
solicitação, lhe foi concedida a pensão vitalícia, tendo a requerente atingido a idade mínima.
Data de abrangência: 03/06/1976 - 28/09/1977
Dimensão e suporte: 40 folhas em suporte papel
Número: 3600
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ataliba Cezimbra Filho, policial militar da Brigada Militar,
solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam:
atestado de tempo de serviço; dispensa militar; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que o requerente não havia prestado o tempo
mínimo de serviço ao Estado.
Data de abrangência: 27/08/1975 - 20/10/1977
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2968
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Luiza Nunes, viúva de Ataliba de Souza Nunes,
policial da Brigada Militar falecido em 29 de maio de 1971 devido a uremia, coma urênico,
insuficiência renal e neoplasin maligna vias urinárias, solicita concessão de pensão vitalícia ao
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Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito e pensão; solicitação
manuscrita; declaração de pensionista; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; parecer
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a
requerente não apresenta as condições de pobreza que a lei visa amparar.
Data de abrangência: 18/07/1977 - 27/09/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 3104
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Izabel Vargas, viúva de Athanagildo Nunes Vargas
ou Atanagildo Nunes Vargas, policial da Brigada Militar falecido em 05 de março de 1959 devido a
cirrose hepática, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de
residência, pobreza, pensão; declaração de pensão, bens imóveis; laudo médico; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/08/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 746
Acondicionador: 116
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual o juiz de direito Sílvio Manoel de Castro Gamborgi
encaminha ao Diretor Geral do Tesouro do Estado acórdão proferido na ação movida contra o Estado
por Doscelina Oliveira Orcy, viúva de Avelino Orcy ou Avelino Orsino, policial militar falecido em 04 de
novembro de 1943 devido a tuberculose pulmonar adquirida em serviço, que solicita concessão de
pensão vitalícia. Anexo constam: decisão judicial; acórdão judicial; certidão de casamento,
nascimento, óbito; memorando; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/04/1979 - 16/12/1980
Dimensão e suporte: 74 folhas em suporte papel
Número: 4627
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Garcia da Rosa, viúva de Basileu da Rosa ou
Bazileu da Rosa, policial da Brigada Militar falecido em 06 de março de 1957 devido a edema agudo
de pulmão decorrente de insuficiência ventricular, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
bens imóveis; atestado de pensionista; declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente já receber pensão
do Instituto de Previdência do Estado.
Data de abrangência: 02/12/1980 - 13/01/1982
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 3118
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Caetano Franco, policial da Brigada Militar, solicita
concessão de pensão vitalícia à Secretaria da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam:
certidão das forças auxiliares; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência do requerente não encaminhar os
documentos solicitados à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 31/07/1981 - 09/08/1983
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
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Número: 84
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Caetano Franco da Silva, policial da Brigada Militar,
solicita concessão de pensão especial ao Governador do Estado. Anexo constam: relatório de estudo
social; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
arquivada em decorrência da situação financeira do Estado.
Data de abrangência: 13/01/1982 - 26/10/1984
Dimensão e suporte: 35 folhas em suporte papel
Número: 901
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Castorina Maria de Oliveira e Antônio José Toupa, mãe e
pai de Carlos Amantino de Oliveira Toupa, policial da Brigada Militar falecido em 03 de novembro de
1979 em objeto de serviço devido a hemorragia interna consecutiva a ferimento transfixante de tórax
por projétil de arma de fogo (bala), solicita concessão de pensão vitalícia ao Comandante Geral da
Brigada Militar. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito de Carlos Amantino
de Oliveira Toupa e Antônio José Toupa; traslado de procuração; comunicação de ocorrência;
atestado médico; boletim; relação de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria fazendo reverter para Castorina Maria de Oliveira a pensão de
que era titular Antônio José Toupa, em virtude da morte deste.
Data de abrangência: 19/09/1978 - 15/12/1986
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 3943
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carlos Walter Stocker, major policial militar Comandante
do 5º BPM, encaminha ao Coronel policial militar Chefe do EMBM documentação referente ao
processo no qual Gleci dos Santos Lothammer ou Gleci dos Santos Lothamer, Jussara dos Santos
Lothammer, Carlos Gilberto Lothammer Junior, Jeferson dos Santos Lothammer e Tatiana dos Santos
Lothammer, viúva e filhos de Carlos Gilberto Lothamer ou Carlos Gilberto Lothammer, policial militar
falecido em 08 de agosto de 1977 devido a hematoma sub-dural consecutivo a fraturas de osso do
crânio, solicitam revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo administrativo de concessão de
pensão; relatório; relação de tempo de serviço; certidão de casamento, óbito, nascimento de Jussara
dos Santos Lothammer, Carlos Gilberto Lothammer Junior, Jeferson dos Santos Lothammer e Tatiana
dos Santos Lothammer; atestado de viuvez; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/08/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 49 folhas em suporte papel
Número: 594823045
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Tânia Maria da Silva Araújo, Luciane de Fátima Silva
Araújo e Carlos Rafael da Silva Araújo, viúva e filhos menores de Carlos Leonardo Araújo, policial da
Brigada Militar falecido em 03 de setembro de 1982 em consequência de moléstia relacionada com o
exercício de suas funções devido a paralisia bulbar, hemorragia intra cerebral e aneurisma cerebral
rompido, solicitam concessão de pensão. Anexo constam: processo de inquérito policial militar;
portaria; designação de escrivão; compromisso de escrivão; juntada; termo de inquirição de
testemunha de Luiz Carlos Vieira, Horizonte Baez Demutti, Valmir Lírio da Silveira, Tânia Maria da
Silva Araújo, Paulo Roberto Barbosa Soares, Odair Campos da Silva, termo de responsabilidade;
exame médico; certidão de óbito, assentamentos, casamento, nascimento de Luciane de Fátima Silva
Araújo, Carlos Rafael da Silva Araújo; ficha sanitária; relatório de inquérito policial; laudo médico;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão e
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gratificação por risco de vida, cabendo metade à viúva e a outra metade, em partes iguais, aos
dependentes menores.
Data de abrangência: 16/11/1982 - 14/04/1983
Dimensão e suporte: 62 folhas em suporte papel
Número: 4051
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Maidana Pitta, viúva de Carlos Pitta, policial da
Brigada Militar falecido em 12 de março de 1964 devido a enfarte do miocárdio e arteriosclerose
generalizada, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão;
portaria; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à requerente não ter
completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 18/10/1978 - 12/05/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 10742
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Auda dos Santos Ferraz, companheira de Casemiro
Rychter ou Cassemiro Rychter, policial da Brigada Militar falecido em 25 de julho de 1977 devido a
acidose diabética e diabete sacarino, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de óbito, propriedade de bens imóveis, pensão e tempo de serviço; atestado de
serviço, residência fixa, pobreza e pensionista; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência da requerente não ser oficialmente casada
com o falecido.
Data de abrangência: 22/07/1982 - 24/05/1984
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 2309
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Angelica Peralta Peres, viúva de Casseano Peres, policial
da Brigada Militar falecido em 16 de maio de 1966 devido a alcoolismo e desnutrição, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de residência fixa, pobreza
e pensionista; declaração de pensionista e propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/06/1977 - 24/10/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2484
Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carmelina Costa dos Santos, viúva de Cassemiro Lúcio
dos Santos, policial da Brigada Militar falecido em 15 de janeiro de 1974 devido a acidente vascular
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/04/1981 - 06/08/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
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Número: 4725
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carmelina Costa dos Santos, solicita concessão de
pensão ao Governador do Estado por se encontrar hospitalizada, vítima de câncer. Anexo constam:
telegrama; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
arquivada em decorrência de a concessão de pensão já ter sido atendida.
Data de abrangência: 18/08/1981 - 19/08/1982
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 5110
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almedorina Nogueira da Silva, filha de Catulino Alves
Nogueira, policial da Brigada Militar falecido em 31 de março de 1981, solicita concessão de pensão
ao Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam: procuração; certidão de casamento de
Oswaldo Candido da Silva com Almedorina Nogueira da Silva e óbito de Osvaldo Silva e Zélia Clave
Nogueira; declaração de rendimentos; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência de não haver amparo legal.
Data de abrangência: 04/10/1982 - 18/05/1983
Dimensão e suporte: 35 folhas em suporte papel
Número: 30
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Diva Pereira Flores, viúva de Celso Flores, sargento da
Polícia Militar falecido em 04 de março de 1962 devido a anemia, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, quitação de dívida
pública, pagamentos; atestado de pobreza; declaração de pensão, bens imóveis, parecer; portaria,
entre outros pedidos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/12/1974 - 30/09/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1184
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anna Elisa Erna Agapito, viúva de Clementino Agapito,
policial da Brigada Militar reformado falecido em 09 de novembro de 1968 devido a insuficiência
circulatória periférica, broncopneumonia e meningoencefalite, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação
de dívida pública, pensão; título de reforma; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens
imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/03/1979 - 04/09/1979
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 3164
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ursulina Soares Abarno, viúva de Conrado Abarno,
policial da Brigada Militar falecido em 05 de maio de 1955 devido a caquexia e câncer de próstata,
solicita documentos do processo de pensão ao Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam:
processos de solicitação de pensão e devolução de documentos; certidão de pensão, tempo de
serviço, traslado de casamento e óbito; declaração de vantagens anuais; guia de arrecadação;
atestado de residência fixa e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, no entanto não consta a
resolução da solicitação de devolução de documentos.
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Data de abrangência: 28/08/1959 - 26/08/1980
Dimensão e suporte: 35 folhas em suporte papel
Número: 3810
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Diva Martins Carvalho, viúva de Conrado Teixeira de
Carvalho, policial da Brigada Militar falecido em 03 de julho de 1965 devido a hemorragia interna
consecutiva a ferimento dos pulmões e fígado por projétil de arma de fogo, solicita concessão de
pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: atestado de pobreza,
pensionista; certidão de pensão, bens imóveis, óbito, casamento, tempo de serviço; declaração de
pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/09/1977 - 01/09/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2513
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Pahin Pavão ou Eva Paim Pavão, viúva de Custódio
Nogueira Pavão, militar falecido em 27 de julho de 1941 por causa não informada em objeto de
serviço, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de
solicitação e revisão de pensão; certidão de nascimento de Iraçu Paim Pavão, Antônio Paim Pavão,
óbito, casamento registrada na Argentina entre Ricardo Benito Mandrille e Sara Paim; transcrição da
certidão de nascimento de Jussara Paim Pavão; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/12/1977 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 173 folhas em suporte papel
Número: 298323041
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Santa Umbelina de Oliveira Moreira, viúva de Damazio
Moreira Filho, policial da Brigada Militar falecido em 01 de setembro de 1974 devido a infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão especial ao Governador do Estado. Anexo constam: portaria;
certidão de óbito, casamento, folha de serviços, assentamentos; relação de alteração; tabela de
tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado após parecer
recomendando à requerente habilitar-se à percepção da pensão vitalícia na Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 15/06/1982 - 21/10/1982
Dimensão e suporte: 68 folhas em suporte papel
Número: 4766
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ezelina Ferreira Ozório e Daniel Aldrin Ozório, viúva e
filho de Daniel Dias Ozório, policial da Brigada Militar, solicitam concessão de pensão vitalícia ao
Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam: declaração de diagnóstico médico; certidão de
nascimento, casamento e óbito; relação de tempo de serviço; ofício; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 12/01/1981 - 21/10/1982
Dimensão e suporte: 68 folhas em suporte papel
Número: 878702008
Acondicionador: 155
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca Wisniewski, viúva de Daniel Wisniewski,
policial da Brigada Militar falecido em 18 de dezembro de 1977 devido a insuficiência cardíaca
refratária e endocardite bacteriana, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de
solicitação de pensão, gratificação adicional de 15%, licença-prêmio, documentos para assentamento,
quinquênios; certidão de óbito, casamento, tempo de serviço; folha de assentamentos; ficha de
assentamentos; atestado médico; tabela de tempo de serviço, alterações; portaria; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 27/10/1989 - 02/11/1990
Dimensão e suporte: 111 folhas em suporte papel
Número: 2087
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leonor de Ávila Machado, viúva de Dario Machado,
policial da Brigada Militar falecido em 25 de março de 1947 por motivo desconhecido, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo administrativo de
solicitação de pensão; procuração; certidão de casamento, bens imóveis, negativa, quitação eleitoral,
tempo de serviço; título eleitoral; relação de assentamentos; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido à requerente não ter comparecido como solicitado à Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 16/04/1980 - 18/11/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1249
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ebraima Martins da Silva, viúva de Dario Teixeira
Molina, enfermeiro da Brigada Militar falecido em 26 de agosto de 1973 devido a infarto do
miocárdio e insuficiência cardíaca decorrente de serviço, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação de reforma por incapacidade física
definitiva, averbação de licença prêmio, gratificação adicional de 15%; certidão de nascimento de
Jeferson da Silva Molina, Gerson da Silva Molina, Gilson da Silva Molina, Jaqueline da Silva Molina,
Jocelaine da Silva Molina, Gelsa da Silva Molina, Janete da Silva Molina, Rejane da Silva Molina, Jane
da Silva Molina, casamento, óbito; laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão devido à morte do enfermeiro não ter sido
confirmada como consequência das funções de trabalho.
Data de abrangência: 05/10/1976 - 28/05/1979
Dimensão e suporte: 112 folhas em suporte papel
Número: 686
Acondicionador: 96
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Otília França Paim, viúva de Dinarte Alves Paim Filho ou
Dinarte Alves Pahim Filho, policial da Brigada Militar falecido em 03 de outubro de 1949 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, óbito, pagamento de impostos, pensão; declaração de bens
imóveis, pensionista; atestado de pensionista, residência; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/10/1977 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3953
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elmo Feres Zeilmann, major da Polícia Militar,
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encaminha ao Diretor da DP documentação para a necessária instrução do processo no qual Nilza
Gonçalves Klein e Giovani Luiz Klein, viúva e filho de Dirceu José Klein, policial da Brigada Militar
falecido em 20 de agosto de 1980 devido a pneumonia lobar bilateral consecutiva a decúbito
prolongado consecutivo a fratura da coluna cervical solicita concessão de pensão vitalícia. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito; atestado de origem; esquema de lesões; relação de tempo de
serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/09/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 1069
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Setembrino Keller e Ema Lutz Keller, pais de Dirlei Lutz
Keller, policial da Brigada Militar falecido em 23 de dezembro de 1979 em objeto de serviço devido a
traumatismo cranioencefálico decorrente por ferimento de arma de fogo, solicitam concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de nascimento,
casamento e óbito; ofício; relatório; relação de tempo de serviço; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/02/1980 - 23/07/1980
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 1964
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jandyra da Silva, viúva de Domingos Pereira, policial da
Brigada Militar falecido em 02 de fevereiro de 1960 devido a tabes dorsal, solicita concessão de
pensão especial a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de
pensão, justificação; mandado; declaração de bens imóveis, pensionista; certidão de óbito,
pagamento de impostos, pensão, tempo de serviço; atestado de residência, pensionista; artigo de
jornal; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao esgotamento da verba
destinada a atender despesas da natureza da decorrente.
Data de abrangência: 07/06/1976 - 14/05/1982
Dimensão e suporte: 44 folhas em suporte papel
Número: 169
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Fagundes Silveira, viúva de Doralino Martins,
policial do Regimento de Cavalaria da Brigada Militar falecido em objeto de serviço em 19 de maio de
1954 devido a traumatismo da medula devido a projétil de arma de fogo, solicita revisão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado por meio de processo judicial. Anexo constam: processos de
solicitação e revisão de pensão; memorando; certidão de casamento, óbito, nascimento de Assis
Brasil Silveira, Elizabeth Silveira, Antônio Silveira, Eduardo Silveira, tempo de serviço; procuração;
decisão judicial; acórdão; relatório; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/07/1979 - 28/07/1983
Dimensão e suporte: 88 folhas em suporte papel
Número: 2416
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nilza Ribeiro e Andréa Ribeiro, viúva e filha menor de
Edgar Ribeiro, policial da Brigada Militar falecido em 16 de outubro de 1979 em objeto de serviço
devido a hemorragia cerebral consecutiva a contusão craniana, solicitam concessão de pensão ao
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Secretário da Justiça do Estado. Anexo constam: cédula de identidade funcional de Edgar Ribeiro;
ocorrência policial; certidão de casamento, óbito, nascimento de Andréa Ribeiro; auto de necrópsia;
relação de tempo de serviço; relatório de inquérito policial militar; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, gratificação por risco de
vida e parcela autônoma de 90% sobre o soldo básico, devendo o benefício ser igualmente dividido
entre as herdeiras.
Data de abrangência: 09/06/1980 - 16/12/1980
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 4486
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracema Spitznagel Kanoff, Edi Ismael Spitznagel Kanoff
e Ana Paula Spitznagel Kanoff, viúva e filhos de Edi dos Santos Kanoff, policial militar falecido em
objeto de serviço em 12 de fevereiro de 1981 devido a hemorragia interna consecutiva a ferimento
penetrante de abdômen e tórax por instrumento perfurocortante, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Edi
Ismael Spitznagel Kanoff e Ana Paula Spitznagel Kanoff, tempo de serviço; relatório; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/10/1981 - 26/09/1983
Dimensão e suporte: 55 folhas em suporte papel
Número: 186212001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zilá Rodrigues Moura, viúva de Eduardo Gularte Moura,
policial da Brigada Militar falecido em 22 de março de 1973 devido a hipertensão arterial, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de
averbação de licença-prêmio, licença-prêmio como tempo de serviço em dobro, gratificação adicional
de 15%; declaração de pensão; atestado de pensão; certidão de pensão, óbito, casamento de
Eduardo Gularte Moura e Zilá Rodrigues Moura, Diomar Rodrigues Moura e Vera Lucia Bittencourt
Moura, Gregório Rodrigues Moura e Dirce Patrocinia Rodrigues Moura, Amaro Dejair Simas da
Fonseca e Zoé Moura da Fonseca, Walter Delpino e Julia Moura Delpino, Valtair Almeida de Moraes e
Sueni Moura de Moraes, nascimento de Gora Rodrigues Moura, Floribal Rodrigues Moura, Euzébio
Rodrigues Moura, Suely Rodrigues Moura, Luisa Maria Rodrigues Moura, Luis Mario Rodrigues
Moura, Vilmar Rodrigues Moura, Raul Rodrigues Moura; boletim regimental; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão de vez que não
ficou comprovada a existência de relação de causa e efeito entre a atividade funcional e a moléstia
determinante da morte do esposo da requerente.
Data de abrangência: 03/11/1982 - 17/07/1985
Dimensão e suporte: 93 folhas em suporte papel
Número: 1971
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Josepha Baptista Ribeiro, mãe de Egydio Baptista
Ribeiro ou Egidio Batista Ribeiro, policial militar falecido em 24 de janeiro de 1952 devido a ferimento
por projétil de arma de fogo, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo
constam: certidão de casamento de Josepha Baptista Ribeiro e Silvestre dos Santos Ribeiro ou
Sylvestre dos Santos Ribeiro, nascimento de Egydio Baptista Ribeiro ou Egidio Batista Ribeiro, óbito de
Silvestre dos Santos Ribeiro ou Sylvestre dos Santos Ribeiro e Egydio Baptista Ribeiro ou Egidio Batista
Ribeiro; ficha de assentamentos; título de reforma; declaração de regimento militar; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação por não cumprir
os requisitos necessários no preceito legal, não sendo considerada a morte em campanha ou ato de
serviço.
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Data de abrangência: 12/02/1981 - 04/06/1982
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 3550
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Luiza da Silva Padilha, viúva de Elisário Padilha ou
Elizário Padilha, policial da Brigada Militar falecido em 22 de janeiro de 1959 devido a infarto do
miocárdio, insuficiência cardiorrenal e alcoolismo crônico, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: declaração de contribuinte do IPERGS, pensionista, bens
imóveis; certidão de pensão, pagamento de impostos, casamento, óbito; atestado de residência;
portaria; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/07/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 218712001
Acondicionador: 155
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Tilusia Borodaiko Gomes ou Tiluzia Borodaiko Gomes,
viúva de Elonis Antonio Gomes ou Elones Antonio Gomes, policial da Brigada Militar falecido em 07
de abril de 1965 devido a disritmia cardíaca em consequência de caquexia por fistula intestinal,
solicita concessão de pensão vitalícia ao juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública. Anexo constam:
acórdão; mandado de citação; certidão de tempo de serviço, casamento, óbito; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/04/1982 - 14/04/1983
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 1319
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Noemia Adorna Lemos, Marlete Adorna Lemos,
Marilda Adorna Lemos, Renilda Adorna Lemos, Marilan Adorna Lemos, Simone Adorna Lemos,
Amastor Adorna Lemos, viúva e filhos menores de Elpidio Sanson Lemos ou Elpidio Sansson Lemos,
policial da Brigada Militar falecido em 01 de janeiro de 1978 em objeto de serviço devido a
hemorragia interna, consecutiva a ferimento penetrante do tórax por projéteis múltiplos de arma de
caça-grãos de chumbo, solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
atestado de residência; certidão de casamento, óbito, nascimento de Marlete Adorba Lemos, Marilda
Adorna Lemos, Renilda Adorna Lemos, Marilan Adorna Lemos, Simone Adorna Lemos, Amastor
Adorna Lemos, entrega de documentação; declaração de morte em serviço; auto de prisão em
flagrante, busca e apreensão; nota de culpa; registro de arma; tabela de tempo de serviço; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, um
quinquênio militar, 25% de risco de vida e 90% de parcela autônoma.
Data de abrangência: 02/05/1978 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 44 folhas em suporte papel
Número: 4298
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elvira Saraiva de Saraiva, Maria Virgínia Rodrigues
Saraiva, Luiz Carlos Rodrigues Saraiva e Faraides Saraiva, viúva e filhos de Epaminondas Saraiva,
policial da Brigada Militar falecido em objeto de serviço e assassinado em 18 de fevereiro de 1954,
solicitam revisão de pensão. Anexo constam: processos de pensão; certidão de nascimento e
casamento; translado; resolução; restituição; procuração; ofício; atestado de solteira; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a revisão de pensão e transferindo o benefício dos filhos Luiz Carlos Saraiva e
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Maria Virginia Saraiva para a filha Faraides Saraiva.
Data de abrangência: 03/05/1955 - 08/10/1980
Dimensão e suporte: 132 folhas em suporte papel
Número: 4088
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aldair Moraes Simões Pires, viúva de Ercílio Simões
Pires, policial da Brigada Militar falecido em 13 de setembro de 1960 em objeto de serviço sem causa
da morte citada, solicita revisão de pensão vitalícia à Secretaria da Justiça. Anexo constam: tabela de
tempo de serviço; portaria; relação de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à solicitação estar sendo estudada em outro processo.
Data de abrangência: 01/10/1981 - 09/03/1982
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 2100
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Campello Ferreira, viúva de Estacio Ferreira, policial
da Brigada Militar falecido em 04 de dezembro de 1954 devido a colapso cardíaco em decorrência a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, pensão e óbito; relação de tempo de serviço; atestado de residência
fixa, pobreza e pensionista; declaração de pensionista e propriedade de bens imóveis; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/12/1982 - 03/05/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2592
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Euclides Alves Marques, policial da Brigada Militar
impossibilitado para o trabalho, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de pensão, tempo de serviço; atestado de residência; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão
vitalícia devido ao tempo de serviço não ter atingido o limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 10/07/1978 - 05/10/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1426
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eugênio Pires Nepomuceno ou Eugenio Pieres
Nepomuceno, ex-policial da Brigada Militar, solicita devolução de documentos de processo de pedido
de pensão à Supervisão Administrativa da Secretaria do Interior e Justiça. Anexo constam: certidão de
procuração; laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
devolução dos documentos solicitados.
Data de abrangência: 19/04/1977 - 05/05/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 168
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Garcia da Rosa, viúva de Eurides
Lobato Corrêa da Rosa, policial da Brigada Militar falecido em 21 de setembro de 1978 devido a
hemorragia intracraniana causada por traumatismo cranioencefálico, solicita concessão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: processo de pensão; translado; certidão de casamento, óbito
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e tempo de serviço; relatório; auto de necrópsia; recurso administrativo; declaração de função;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 15/05/1979 - 25/05/1980
Dimensão e suporte: 52 folhas em suporte papel
Número: 419120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria do Carmo Carvalho de Oliveira, viúva de Euzébio
Vargas de Oliveira, policial da Brigada Militar falecido em 26 de dezembro de 1978 devido a parada
cardiorrespiratória e choque hipovolêmico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: procuração; certidão de casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos;
atestado de residência; processo de solicitação de vantagens; declaração de bens imóveis, pensão;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 16/03/1982 - 27/12/1982
Dimensão e suporte: 51 folhas em suporte papel
Número: 335123049
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jacinta da Silva e Neuza Terezinha da Silva, viúva de
Florinaldo da Silva, policial militar falecido em 16 de maio de 1979 devido a acidente vascular
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Comandante do Terceiro RP Mon. Anexo constam:
processo administrativo de comprovação de incapacidade física, licença especial, concessão de
pensão vitalícia; certidão de casamento de Nilton Goulart Maidana e Dalva Maria da Silva, Adalberto
Furian Coradini e Neuza Terezinha da Silva, Jacinta Fagundes Machado e Florinaldo da Silva,
nascimento de Osmar da Silva, óbito, tempo de serviço; cédula de identidade funcional; exame
médico; relação de alterações em serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/06/1980 - 06/05/1983
Dimensão e suporte: 100 folhas em suporte papel
Número: 45802304
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lori Birlem Leal e Maximiliano Birlem Leal, viúva e filho
de Francisco da Silva Leal, policial militar falecido em objeto de serviço em 28 de junho de 1982
devido a anoxia e afogamento durante enchente, solicitam concessão de pensão vitalícia ao
Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de
Maximiliano Birlem Leal; relação de tempo de serviço; relatório; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/09/1982 - 09/10/1983
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2414
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Natalícia Baptista Rodrigues ou Nathalícia Baptista
Rodrigues, viúva de Francisco Rodrigues, policial da Brigada Militar falecido em 25 de fevereiro de
1959 devido a colapso cardíaco e edema agudo do pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
bens imóveis, escritura de compra e venda de imóvel; atestado de residência, pobreza, pensão;
declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 30/03/1981 - 04/11/1982
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 3270
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Madalena Valvassori da Silva, viúva de Frederico Alves
da Silva, policial da Brigada Militar falecido em 24 de maio de 1964 devido a intoxicação alcoólica,
cirrose hepática e infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de pobreza, pensionista; declaração
de pensão, bens imóveis; laudo médico; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/09/1979 - 15/08/1980
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 3031
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Rosa da Luz, viúva de Furtunato Nunes da Luz ou
Fortunato Nunes da Luz, policial da Brigada Militar falecido em 22 de novembro de 1970 devido a
insuficiência bulbar e carcinoma do esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, assentamento, tempo de serviço, pensão;
atestado de pobreza, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/06/1978 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 2957
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Capelari, viúva de Gilson Rodrigues
Lago, policial da Brigada Militar falecido em objeto de serviço, solicita concessão de pensão ao
Secretário da Justiça. Anexo constam: parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi indeferida, visto que o pedido de pensão já havia sido solucionado.
Data de abrangência: 04/08/1980 - 01/10/1980
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 3051
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Capelari, viúva de Gilson Rodrigues
Lago, policial da Brigada Militar da Companhia de Polícia de Choque falecido em 19 de agosto de
1979 em objeto de serviço devido a broncopneumonia, traumatismo craniano e hematoma, solicita
concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de licença especial e
solicitação de pensão; procuração; certidão de casamento, nascimento, óbito e tempo de serviço;
atestado de pensionista; boletim policial; título eleitoral; relatório de transferência; declaração de
propriedade de bens imóveis, hospitalização e despesas funerárias; nota fiscal; cédula de identidade;
prova testemunhal; esquema médico de lesões; atestado de pensionista; relação de tempo de
serviço; ofício; fotografia; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 23/02/1978 - 15/09/1980
Dimensão e suporte: 87 folhas em suporte papel
Número: 3899
Acondicionador: 74
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Modesta Emília Silveira da Costa, viúva de Godofredo da
Costa, policial da Brigada Militar falecido em 26 de setembro de 1966 devido a coma urêmico e
desidratação, solicita ao Governador do Estado o desarquivamento do processo de concessão de
pensão vitalícia de seu esposo a fim de torná-la beneficiária. Anexo constam: processo de solicitação
de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão devido ao tempo de serviço prestado não
ter atingido o limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 24/09/1975 - 24/02/1976
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 1643
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Sousa da Silva, viúva do soldado militar
Gomercindo Farias da Silva, falecido em 05 de junho de 1955 devido a edema agudo de pulmão,
hipertensão arterial e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; certidão de quitação de dívida
pública; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/04/1976 - 20/02/1981
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 3568
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Vitalina da Silva Lopes, viúva de Guadalupe
Lopes, policial da Brigada Militar falecido em 01 de janeiro de 1975 devido a parada cardíaca,
insuficiência cardiocirculatória e Ca. indiferenciado pâncreas, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade
de bens imóveis e pensão; atestado de pobreza e pensionista; declaração de pensão e propriedade de
bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/09/1975 - 10/12/1975
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2549
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Margareth Conceição Genuíno Pacheco e Hélio Michel
Genuíno Pacheco, viúva e filho de Hélio Duarte Pacheco, policial militar falecido em 19 de outubro de
1978 devido a hemorragia intra-abdominal consequente de ferimento penetrante de abdômen por
projétil de arma de fogo (bala) em objeto de serviço, bronco pneumonia consequente a lesão da
estrutura torácica, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
processo de solicitação de pensão; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, nascimento de
Hélio Michel Genuíno Pacheco; reportagem; relatório; resolução; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/12/1978 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 47 folhas em suporte papel
Número: 1638
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carolina Souza Salmentão, viúva de Henrique
Salmentão, policial militar falecido em 30 de março de 1952 devido a caquexia, carcinoma de laringe
e metástase para o esôfago e estômago, solicita ao Presidente da Comissão de Pensões Vitalícias a
devolução de sua certidão de casamento, incluída no processo de solicitação de pensão. Anexo
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constam: certidão de casamento, tempo de serviço, óbito, pensão, quitação de dívida pública;
atestado de pobreza; laudo de perícia médica; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é arquivado mediante deferimento da solicitação.
Data de abrangência: 12/05/1976 - 07/06/1976
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 2505
Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anacleta Soares da Rosa, Lucimar Soares da Rosa,
Carmen Lanes Soares da Rosa, João Carlos Soares da Rosa e Ana Lúcia Soares da Rosa, viúva e filhos
de Hermes Costa da Rosa, policial da Brigada Militar falecido em 04 de maio de 1979 em objeto de
serviço devido a hemorragia intratorácica em consequência de ferimento transfixante de pulmão
esquerdo por projétil de arma de fogo, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Secretário do
Interior e Justiça. Anexo constam: boletim policial; relação de tempo de serviço; relatório; certidão de
nascimento, casamento, óbito, policial e tempo de serviço; auto de necrópsia; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida pela Comissão de Pensões
Vitalícias por não ter amparo legal.
Data de abrangência: 24/06/1981 - 30/08/1982
Dimensão e suporte: 49 folhas em suporte papel
Número: 2915
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta Costa Fagundes, viúva de Hermogenes Alves
Fagundes, policial da Brigada Militar falecido em 08 de junho de 1963 devido a infarto cardíaco,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de residência
fixa e pobreza; declaração de pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/08/1980 - 09/04/1981
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 2605
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Ferreira Bittencourt, viúva de Hildebrando
Bittencourt, policial da Brigada Militar falecido em 20 de dezembro de 1934 sem causa da morte
especificada, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexos constam: recibo de
pagamento; certidão de casamento, óbito, bens imóveis; atestado de pobreza, residência, bens
imóveis, médico; artigo de jornal; entre outros documentos. O processo é finalizado com o
arquivamento do pedido de pensão especial devido a requerente não ter comparecido à Comissão de
Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 20/06/1975 - 23/12/1981
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 3698
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hermes Palma de Lacerda, bancário, filho de Ignácio
Palma de Lacerda, policial da Brigada Militar falecido em outubro de 1965, em dia e por motivo
desconhecido, solicita ao Secretário de Justiça a revisão da pensão concedida a Oscarina Palma de
Lacerda e Ruthe Palma de Lacerda, sua mãe e irmã. Anexo constam: informe de valor de pensão;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido
revisada.
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Data de abrangência: 10/09/1980 - 12/12/1980
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 4334
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Liontina Oliveira Corrêa, viúva de Ildefonso Corrêa da
Silva, policial da Brigada Militar falecido em 01 de maio de 1962 devido a insuficiência cardíaca,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: solicitação
manuscrita; certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
apostila; atestado de pobreza e pensionista; declaração de pensão; laudo médico; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/11/1979 - 14/07/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 414
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dalila Braga da Silva Santos, viúva de Ismael Francisco
dos Santos, policial da Brigada Militar falecido em 18 de abril de 1978 devido a carcinoma
epidermoide de seio periforme com metástases cervicais, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de pensão
e propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/02/1981 - 06/08/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 415
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dalila Braga da Silva Santos, viúva de Ismael Francisco
dos Santos, policial da Brigada Militar falecido em 18 de abril de 1978 devido a carcinoma
epidermoide de seio periforme com metástases cervicais, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pensão e pobreza; declaração de pensão e
propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/02/1981 - 06/08/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 165
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Lorena Ferreira Becker, Elisabeti Ferreira Becker,
Elusa Teresinha Ferreira Becker e Valderez Ferreira Becker, viúva e filhos de Itamar Aires Bekcer,
policial da Brigada Militar falecido em 20 de março de 1972 em objeto de serviço devido a anemia
aguda consequente a hemorragia interna, solicita concessão de pensão. Anexo constam: processo de
remessa de documentos solicitando auxílio-moradia; certidão de óbito, casamento, nascimento de
Elisabeti Ferreira Becker, Elusa Teresinha Ferreira Becker e Valderez Ferreira Becker; atestado de
residência; despacho de requerimento; acórdão; remessa; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, um quinquênio, gratificação por risco de
vida e auxílio-moradia.
Data de abrangência: 24/07/1979 - 03/11/1980
Dimensão e suporte: 48 folhas em suporte papel
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Número: 4535
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair de Lima Schmitz ou Nayr de Lima Schmitz, viúva de
Ivo Freitas Schmitz, policial da Brigada Militar falecido em 25 de maio de 1975 devido a carcinoma
brônquico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de óbito, casamento, pensão, pagamento de impostos; declaração de pensão, bens imóveis; atestado
de residência; relação de alterações; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/11/1980 - 04/01/1983
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 3952
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes de Souza Neves, Rosemary de Souza
Neves, José Calazans de Souza Neves e Maria Helenita de Souza Neves, viúva e filhos de Jesus Dias
Neves, policial da Brigada Militar falecido em 12 de julho de 1973 devido a destruição de massa
encefálica e perfuração do crânio decorrente a ferimento com bala, solicita revisão de pensão ao
Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam: relatório; certidão de nascimento, casamento e
óbito; relação de tempo de serviço; procuração; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 30/07/1980 - 04/01/1985
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 118823041
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eluza Bairros Ramos, Joel Bairros Ramos, Cleia Onices
Bairros Ramos e Ines Maria Bairros Ramos, viúva e filhos de João Alceu Ramos, policial da Brigada
Militar falecido em 21 de julho de 1978 em razão das atividades exercidas devido a infarto do
miocárdio, solicitam concessão de pensão ao Secretário da Justiça do Estado. Anexo constam: ficha
de assentamentos; certidão de óbito, casamento, nascimento de Ines Maria Bairros Ramos, Jair
Antônio Bairros Ramos, Jairo Bairros Ramos, Joel Bairros Ramos, Cleia Onices Bairros Ramos; parecer;
relação de tempo de serviço; tabela de tempo de serviço; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, cinco quinquênios, gratificação adicional
de 25%, gratificação por risco de vida e parcela autônoma de 90% sobre o soldo básico, cabendo
metade à viúva e a outra metade, em partes iguais, aos demais dependentes.
Data de abrangência: 09/03/1982 - 17/01/1985
Dimensão e suporte: 42 folhas em suporte papel
Número: 1964
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Benvinda Dotte de Lima, viúva de João Alves de Lima,
policial da Brigada Militar falecido em 21 de setembro de 1961 devido a bronco pneumonia, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 27/05/1977 - 18/08/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1581
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Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Vasconcellos Rodrigues, viúva de João
Antonio Coelho, policial da Brigada Militar falecido em 05 de maio de 1965 devido a caquexia
neoplasma maligno intestinal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão e propriedade de bens imóveis; gratificação adicional;
atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; declaração de pensão; parecer; portaria contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/04/1975 - 20/09/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 3519
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Caetana Barbosa dos Santos, viúva de João Batista dos
Santos Neto, policial da Brigada Militar falecido em 10 de julho de 1976 devido a acidente vascular
cerebral e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador
do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão por tempo de serviço; certidão de
casamento, óbito, pensão, bens imóveis; portaria; atestado de residência, pensão; laudo médico;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/09/1976 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 40 folhas em suporte papel
Número: 3552
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Caetana Barbosa dos Santos, viúva de João Batista dos
Santos Netto ou João Batista dos Santos Neto, policial da Brigada Militar falecido em 10 de julho de
1976 devido a acidente vascular cerebral e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, pagamento de impostos,
tempo de serviço; atestado de residência; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado
devido à requerente já ter sido contemplada com o benefício em processo anterior.
Data de abrangência: 22/12/1976 - 28/07/1978
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 2455
Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonia Pereira Rodrigues, Tania Maria Pereira Ferreira,
Antônio Carlos Pereira Ferreira e José Rubem Pereira Ferreira, viúva e filhos de João Carlos Ferreira,
policial da Brigada Militar falecido em 23 de outubro de 1960 em objeto de serviço devido a colapso
cardiorrespiratório em decorrência de fulguração, solicitam revisão de pensão ao Comandante Geral
da Brigada Militar. Anexo constam: certidão de nascimento, óbito, policial; guarda de filhos menores;
autuação; juntada; inquirição sumária; relatório; apostila; declaração de testemunho; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 21/11/1980 - 08/03/1983
Dimensão e suporte: 99 folhas em suporte papel
Número: 390
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Gonçalves de Freitas, viúva de João de Freitas,
policial militar falecido em objeto de serviço, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: solicitação manuscrita; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
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outros documentos. A solicitação foi arquivada visto que a parcela solicitada pela requerente já
estava incluída em sua pensão.
Data de abrangência: 01/06/1978 - 15/03/1979
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 4
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorvalina Silva Figueira, viúva de João Figueira, policial
da Brigada Militar falecido em 22 de outubro de 1967 devido a hemorragia interna com ferimento
nos pulmões, solicita concessão pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza e pensão; declaração de
analfabetismo e pensão; procuração; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/12/1980 - 08/09/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 175
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iza Keller Porsch e Iza Mara Porsch Cardozo, viúva e filha
de João Francisco Menezes Cardozo, policial da Brigada Militar falecido em 04 de abril de 1971 em
objeto de serviço devido a desorganização de substância e hemorragia entre crânio decorrente de
ferimento de projetil de arma de fogo, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: processo de justificação judicial; certidão de nascimento, óbito e homicídio;
alvará; justificação judicial; procuração; relação de tempo de serviço; declaração de vantagens; auto
de prisão em flagrante; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/01/1980 - 28/05/1980
Dimensão e suporte: 60 folhas em suporte papel
Número: 5439
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elizia Brião Teixeira e Luciano Brião Teixeira, viúva e filho
de João Helder Brião Teixeira, policial da Brigada Militar falecido em 26 de dezembro de 1980 em
objeto de serviço devido a hemorragia cerebral e ferimento perfuro frontal, solicitam concessão de
pensão ao Coronel da Diretoria Pessoal da Brigada Militar. Anexo constam: certidão de nascimento,
casamento, óbito; carteira de identificação da brigada militar; relação de tempo de serviço; atestado
de tempo de serviço; relatório; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 11/11/1981 - 10/02/1982
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 416
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elizabete Vergara Romero, viúva de João Lemos Romero,
policial militar falecido em 16 de dezembro de 1978 devido a ruptura miocárdica, infarto agudo do
miocárdio, doença broncopulmonar obstrutiva crônica, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: processo administrativo de solicitação de licença especial,
averbação de licença-prêmio e gratificação adicional; certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço; declaração de hospitalização, falecimento; procuração; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/11/1981 - 18/03/1983
Dimensão e suporte: 73 folhas em suporte papel
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Número: 2259
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marlene Velasque da Silveira ou Marlene Velasques da
Silveira, João Henrique Velasques da Silveira e Jeferson Luís Velasque da Silveira, viúva e filhos de
João Luiz Carvalho da Silveira, falecido em objeto de serviço em 06 de junho de 1979 devido a causa
ignorada sem assistência médica decorrente de ferimento por arma de fogo, solicitam concessão de
pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo constam: processo administrativo de concessão de
licença especial; relatório; relação de tempo de serviço; certidão de casamento, óbito; cédula de
identidade; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/04/1980 - 22/12/1980
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 386
Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Claudeonira Scienza Appolo, viúva de João Ofir Appolo,
policial militar falecido em 12 de 05 de maio devido a hemorragia cerebral consecutiva a fraturas da
base do crânio devido a atropelamento, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; atestado de pobreza;
relatório de inquérito; memorando; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, devido ao falecimento ter ocorrido em
objeto de serviço.
Data de abrangência: 16/09/1976 - 01/04/1980
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 318323041
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Mayrlene Teresinha Farias Chaves e Karla Farias Chaves,
viúva e filha de João Oscar Chaves, policial militar falecido em objeto de serviço em 20 de fevereiro
de 1982 devido a infarto do miocárdio, solicitam concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral
Souza, Governador do Estado. Anexo constam: processo administrativo de concessão de licença
especial, adicional de 15%, licença-prêmio; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
nascimento de Karla Farias Chaves; relatório; relação de tempo de serviço; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/06/1982 - 03/11/1983
Dimensão e suporte: 99 folhas em suporte papel
Número: 4583
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zilda Barreto Telles, viúva de João Telles, policial da
Brigada Militar falecido em 07 de fevereiro de 1951 devido a hemorragia meníngea consecutiva a
fratura do crânio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
laudo médico; atestado de pensão, residência; declaração de pensão, bens imóveis; certidão de
casamento, óbito, pensão, tempo de serviço, pagamento de impostos; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido
ao tempo de serviço não ter atingido o limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 27/11/1981 - 16/12/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1565
Acondicionador: 152
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joaquim Alves de Lemos, policial da Brigada Militar,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Presidente da Secretaria da Justiça. Anexo constam: baixa
militar; certidão de casamento e pensão; procuração; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência do requerente não ter
cumprido o tempo mínimo de serviço para a concessão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/08/1982 - 04/02/1983
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 1256
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Borges de Borges, viúva de Joaquim de Oliveira
Borges, policial da Brigada Militar reformado falecido em 06 de outubro de 1965 devido a
tuberculose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
Processo de reforma militar; certidão de nascimento dos filhos Tanis Maria Borges de Borges, Maria
Ilaine Borges, Jane Terezinha Borges de Borges; casamento, óbito; procuração; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido ao falecimento
não ter ocorrido em objeto de serviço.
Data de abrangência: 10/05/1976 - 03/07/1979
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 4690
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elibia Soares de Moura, viúva de Joaquim José de
Moura, policial da Brigada Militar falecido em 26 de fevereiro de 1969 devido a hemorragia cerebral,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista;
declaração de pensionista e propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 13/11/1981 - 08/09/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3590
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ida Silveira Feliciati, viúva de Jorge de Oliveira Feliciati,
policial da Brigada Militar reformado falecido em 22 de dezembro de 1971 devido a edema cerebral,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado, José Augusto Amaral de Souza. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública;
atestado de residência fixa e pobreza; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/09/1980 - 10/01/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 422323043
Acondicionador: 150
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marli Terezinha Caminha Lopes e Liana Aparecida Lopes,
viúva e filha de Jorge Luiz Brasil Lopes, policial militar falecido em objeto de serviço em 29 de junho
de 1982 devido a afogamento, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Liana Aparecida Lopes; relação de tempo de
serviço; relatório; declaração de falecimento em serviço; parecer; portaria; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/08/1982 - 03/03/1983
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Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 361
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clarinda Maciel Bon, viúva de José Bon, policial da
Brigada Militar falecido em 23 de outubro de 1962 devido a neoplasia maligna da coluna cervical,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de pobreza,
residência, pensão; declaração de bens imóveis, pensão; laudo médico; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/10/1977 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4502
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Generosa Dias D Avila, viúva de José D Avila, bombeiro
da Brigada Militar falecido em 06 de maio de 1958 devido a hipertrofia cardíaca e dilatação do
coração, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: portaria;
certidão de óbito, residência, pensão, casamento, pagamento de imposto; atestado de residência,
pensionista; declaração de bens imóveis, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/10/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2708
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dalva Mota Pedra, viúva de José Francisco Pedra, policial
militar da Brigada Militar falecido em 11 de novembro de 1960 devido a hemorragia cerebral, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, propriedade de bens imóveis, pensão e tempo de serviço; declaração de propriedade de bens
imóveis e pensionista; atestado de residência fixa, pobreza e médico; ofício; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida devido as condições de
saúde da requerente que permitem sua própria subsistência.
Data de abrangência: 03/06/1975 - 20/09/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2512
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Edith Severo, viúva de José Leites de Oliveira ou
José Leite de Oliveira, policial militar falecido em 16 de janeiro e 1966 devido a gangrena aguda
provocada por ferimento de arma de fogo em objeto de serviço, solicita revisão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e revisão de pensão, averbação de
licença-prêmio e gratificação adicional; certidão de nascimento de Deloir Severo de Oliveira, Maria de
Lourdes Severo de Oliveira, Maria Sueli Severo de Oliveira, Amauri Severo de Oliveira, Maria do
Carmo Severo de Oliveira, Maria Edi Severo de Oliveira, casamento de Maria Edi Severo de Oliveira e
João Carlos Freitas, Maria Sueli Severo de Oliveira e José Carlos da Cunha Bade, Maria de Lourdes
Severo de Oliveira e José Carlos Lemos de Almeida, Maria do Carmo Severo de Oliveira e João de
Deus Cardozo, óbito de José Leites ou José Leite de Oliveira, Deloir Severo de Oliveira, tempo de
serviço; atestado de idoneidade pública; relatório; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão da pensão vitalícia e a restituição do
processo à Secretaria da Justiça.
Data de abrangência: 25/01/1979 - 12/01/1981
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Dimensão e suporte: 121 folhas em suporte papel
Número: 79
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria dos Santos Velasque, Leocilda Rodrigues
Velasque, Nilza de Fátima Rodrigues Velasque, Julio Cesar Rodrigues Velasque, Suzi Maria Rodrigues
Velasque e Margui Rosmeri Rodrigues Velasque, viúva e filhos de José Luiz Rodrigues, policial da
Brigada Militar falecido em 21 de maio de 1977 devido a falta de assistência médica, solicita revisão
de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de licença especial, gratificação
adicional e licença prêmio; certidão de nascimento de Margui Rosmeri Rodrigues Velasque e Julio
Cesar Rodrigues Velasque, casamento de Maria dos Santos Velasque com José Luiz Rodrigues
Velasque, Leocilda Rodrigues Velasque com Edson da Silva Nunes, Suzi Maria Rodrigues Velasque com
Ademar Port e de Nilza de Fátima Rodrigues Velasque com Rubens Korb, óbito, polícia e tempo de
serviço; declaração de cargo polícia e acidente de trânsito; atestado de residência fixa, viuvez e
pensionista; auto de necrópsia; relação de tempo de serviço; ofício; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
revisão de pensão e revertendo o benefício de Leocilda Rodrigues Velasque, Nilza de Fátima
Rodrigues Velasque, Julio Cesar Rodrigues Velasque e Suzi Maria Rodrigues Velasque ao restante dos
irmãos.
Data de abrangência: 24/12/1966 - 15/12/1982
Dimensão e suporte: 75 folhas em suporte papel
Número: 5399
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celira Vargas Libino, Darlan Vargas Lipino, Gerson Vargas
Libino, João Batista Vargas Libino, Andiara Vargas Libino, Márcia Vargas Libino, Cleber Vargas Libino,
Fábio Vargas Libino, viúva e filhos de Juarez dos Santos Libino, policial da Brigada Militar falecido em
24 de novembro de 1978 em objeto de serviço devido a embolia pulmonar consecutiva a decúbito
prolongado consecutivo a queimaduras generalizadas de segundo grau, solicitam revisão de pensão
ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão, averbação de tempo de
serviço; certidão de óbito, casamento, nascimento de Darlan Vargas Lipino, Gerson Vargas Libino,
João Batista Vargas Libino, Andiara Vargas Libino, Márcia Vargas Libino, Cleber Vargas Libino, Fábio
Vargas Libino; relatório de inquérito policial; tabela de tempo de serviço; portaria; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria revertendo a pensão de que Darlan
Vargas Lipino é titular para seus irmãos, visto este ter completado a maioridade.
Data de abrangência: 25/07/1979 - 07/04/1980
Dimensão e suporte: 92 folhas em suporte papel
Número: 256223049
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Valter Oliveira Araújo encaminha ao Diretor da DP-BM o
processo no qual Sonia Maria Leal da Silva, viúva de Júlio Cezar Silva da Silva ou Júlio Cesar Silva da
Silva, policial militar falecido em 27 de janeiro de 1982 devido a afogamento, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; tempo de
serviço; parecer; entre outros documentos. A Comissão de Pensões Vitalícias indeferiu o processo
devido ao falecimento não ter ocorrido em objeto de serviço.
Data de abrangência: 12/04/1982 - 25/09/1984
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 3695
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marina Garcia de Souza, desquitada de Justino Marques
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de Oliveira Filho, cirurgião dentista da Brigada Militar falecido em 07 de outubro de 1979 devido a
hemorragia consecutiva a ferimento penetrante de tórax por projétil de arma de fogo (bala), solicita
promoção post mortem e concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
processo de nomeação interina, exoneração de médicos e dentista, nomeação para as funções de
cirurgião dentista, solicitação de que seja tornado ato insubsistente e integração de tempo de serviço,
solicitação de vantagens, solicitação de gratificação adicional de 15%, solicitação de averbação de
licença-prêmio, solicitação de insalubridade, concessão de licença especial; procuração; relatório de
inquérito policial; traslado de procuração; certidão de casamento, nascimento de Sandra Viviane
Souza de Oliveira, Maria Alice Souza de Oliveira, João Henrique Souza de Oliveira, Beatriz Helena
Souza de Oliveira, óbito; boletim reservado; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com parecer indeferindo a promoção post mortem e a concessão de pensão vitalícia, por
falta de amparo legal e em razão da requerente ser judicialmente separada do falecido.
Data de abrangência: 19/11/1979 - 04/06/1982
Dimensão e suporte: 158 folhas em suporte papel
Número: 2025
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo de pensão pelo qual Octacilia Maria de Lima, viúva de Laudelino
Xavier de Lucena, policial da Brigada Militar falecido em 26 de setembro de 1928 devido a bacilose
pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo
de pensão; procuração; certidão de casamento, óbito, atestado de pobreza; cartão de visita;
testemunho; ofício; projeto de lei nº 130/78 e nº 7.217; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
especial.
Data de abrangência: 15/03/1976 - 23/04/1982
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 3358
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celeste Duarte Neves, viúva de Liberalino da Costa
Neves, policial da Brigada Militar falecido em 05 de abril de 1972 devido a morte súbita, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de gratificação
adicional e licença prêmio; relação de tempo de serviço; declaração de óbito; certidão de casamento,
óbito, mensalista; boletim regimental; relatório; exame toxicológico; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência da inexistência de
elementos que comprovem a relação de sua morte com o serviço prestado como policial militar.
Data de abrangência: 11/04/1962 - 30/08/1982
Dimensão e suporte: 75 folhas em suporte papel
Número: 984
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francina de Souza Porto ou Françina de Souza Porto,
viúva de Lício de Oliveira Porto, policial da Brigada Militar falecido em 29 de maio de 1973 devido a
acidente vascular cerebral hemorrágico e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, pagamento de impostos,
pensão, óbito, casamento, bens imóveis; declaração de pensão; atestado de pensão, residência;
parecer; projeto de lei; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/03/1981 - 05/01/1983
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 1478
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Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Telmo Juarez Furno da Silva, Diretor da Diretoria de
Pessoal da Brigada Militar, solicita ao Diretor Geral da Secretaria de Justiça informações sobre o
processo de revisão de pensão de Iracema Terra de Terra, viúva de Lourenço Terra, militar falecido em
objeto de serviço em 12 de setembro de 1950 devido a hemorragia e perda de substância encefálica
por projétil de arma de fogo, no qual solicita concessão de pensão vitalícia ao Comandante Geral da
Brigada Militar. Anexo constam: processos administrativos de revisão de pensão; certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço; auto de necrópsia; atestado de viuvez; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/04/1980 - 30/04/1981
Dimensão e suporte: 51 folhas em suporte papel
Número: 1077
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antoninha Rodrigues dos Santos, viúva de Lucindo
Vieira dos Santos, policial da Brigada Militar falecido em 08 de julho de 1970 devido a caquexia,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência,
pensão; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/03/1979 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1385
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cleci Regina Lama Custódio, Luís Eduardo Custódio e
Alessandra Neves Custódio, viúva e filhos menores de Luiz Carlos Custódio, policial motorista da
Brigada Militar falecido em 08 de dezembro de 1976 em objeto de serviço devido a anemia aguda por
hemorragia interna, solicitam concessão de pensão. Anexo constam: processo de solicitação de
pensão estatutária; certidão de óbito, nascimento de Alessandra Neves Custódio, Luís Eduardo
Custódio, casamento; restituição; atestado de residência; relação de tempo de serviço; relatório de
inquérito policial; tabela de tempo de serviço; portaria; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, um quinquênio e gratificação por risco de
vida, cabendo metade à viúva e a outra metade, em partes iguais, aos herdeiros menores.
Data de abrangência: 22/05/1978 - 05/04/1989
Dimensão e suporte: 59 folhas em suporte papel
Número: 2263
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Noesia Bom de Armas e Lenise Bom de Armas,
viúva e filha de Luiz Carvalho de Armas, militar falecido em 22 de setembro de 1978 em objeto de
serviço devido a coluna cervical com desorganização medular, solicitam concessão de pensão vitalícia
ao Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam: certidão de casamento, nascimento de
Lenise Bom de Armas, óbito, tempo de serviço; relatório; resolução; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/02/1979 - 17/03/1981
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 3220
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ernestina de Vargas Mattoso, viúva de Lydio de Oliveira
Mattoso, policial da Brigada Militar falecido em 12 de novembro de 1931 devido a tuberculose
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pulmonar, solicita revisão da pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: portaria;
certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício
indeferindo o pedido da requerente por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 03/08/1978 - 27/03/1979
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 3017
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracema dos Santos, filha de Manoel Candido dos Santos
ou Manuel Candido Ribeiro, policial da Brigada Militar falecido em 17 de outubro de 1926, em objeto
de serviço, devido a ferimento por bala na cabeça, solicita concessão de pensão ao Comandante
Geral da Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam: processo de justificação,
solicitação e revisão de pensão; procuração; alvará de justiça; certidão de nascimento, casamento,
óbito de Manoel Candido dos Santos ou Manuel Candido Ribeiro e Rosalina Maria da Conceição dos
Santos, tempo de serviço; mandado; termo de audiência; procuração; mandado de citação e
intimação; acórdão; relatório; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 11/05/1979 - 08/03/1983
Dimensão e suporte: 119 folhas em suporte papel
Número: 2116
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosalina Maria da Conceição dos Santos, viúva de
Manoel Candido dos Santos, policial da Brigada Militar falecido em 19 de outubro de 1926 sem causa
da morte citada, solicita revisão de pensão vitalícia ao juiz de direito da Vara da Fazenda Pública.
Anexo constam: requerimento; informação; parecer; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido à solicitação ter sido atendida.
Data de abrangência: 08/05/1981 - 17/09/1981
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 1474
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cipriana Braga de Souza, viúva de Manoel Flores de
Souza, policial militar falecido em 15 de fevereiro devido a insuficiência cardíaca decorrente da
hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de origem de acidente em objeto de serviço;
laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à Brigada Militar
não dispor das informações necessárias para conceder o benefício.
Data de abrangência: 31/01/1979 - 02/04/1987
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 2264
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gremilde Prestes Garcia ou Gremildes Prestes Garcia,
Marinês Prestes Garcia e José Carlos Prestes Garcia, viúva e filhos de Manoel Garcia, policial da
Brigada Militar falecido em 01 de abril de 1979 devido a esmagamento total do crânio e tórax,
decorrente de atropelamento em objeto de serviço, solicitam concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: processos de concessão de licença especial, gratificação
adicional, averbação de licença-prêmio; certidão de casamento de Gremilde Prestes Garcia ou
Gremildes Prestes Garcia e Manoel Garcia, Vera Regina Garcia Prestes Garcia e Luiz Alceu de
Magalhães, nascimento de Marinês Prestes Garcia e José Carlos Garcia Prestes Garcia, óbito, auto de
necrópsia, acidente de trânsito, tempo de serviço; relatório; parecer; portaria; entre outros

51

documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/05/1979 - 28/06/1984
Dimensão e suporte: 73 folhas em suporte papel
Número: 1686
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Enelcina Machado de Souza, viúva de Manoel Gomes de
Souza, policial da Brigada Militar falecido em 13 de novembro de 1976 devido a embolia cerebral,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens
imóveis, pensão; certificado de exame médico; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/05/1980 - 04/01/1983
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 385
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ermosa Nair Machado, Dorival Machado, Jauri Machado
e Marlene Machado, viúva e filhos menores de Manoel Machado Neto, policial da Brigada Militar
falecido em 03 de março de 1976 devido a lesão de massa cefálica em razão de disparo de arma de
fogo em objeto de serviço, solicitam concessão de pensão ao Comandante Geral da Brigada Militar.
Anexo constam: processo de solicitação de informações com referências ao processo post mortem de
Manoel Machado Neto, solicitação de licença especial; certidão de casamento, óbito, nascimento de
Dorival Machado, Jauri Machado, Marlene Machado, união estável; relatório de inquérito policial,
promoção post mortem; tabela de tempo de serviço; restituição; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, gratificação adicional de 15%, dois
quinquênios militares e 25% equivalente ao risco de vida.
Data de abrangência: 25/01/1977 - 04/11/1980
Dimensão e suporte: 71 folhas em suporte papel
Número: 4289
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olivia Terezinha Schmidt Oliveira, Claudinara Schmidt de
Oliveira e Simone Teresinha Schmidt de Oliveira, viúva e filhas menores de Manoel Odilon de Oliveira,
policial da Brigada Militar falecido em 18 de julho de 1981 em consequência de doença relacionada
com o exercício de suas funções devido a infarto agudo do miocárdio, solicitam concessão de pensão
ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de concessão e conversão de licença, averbação
de tempo de serviço; certidão de casamento, nascimento de Claudinara Schmidt de Oliveira, Simone
Teresinha Schmidt de Oliveira, óbito; declaração de devolução de documentos; exame médico;
atestado médico; parecer; relação de tempo de serviço; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão, dois quinquênios e gratificação por risco de vida,
cabendo metade do benefício à viúva e a outra metade, em partes iguais, às menores.
Data de abrangência: 10/09/1981 - 10/01/1983
Dimensão e suporte: 60 folhas em suporte papel
Número: 2524
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dejanira Ribeiro Taborda, viúva de Manoel Taborda,
sargento bombeiro da Brigada Militar falecido em 05 de outubro de 1963 devido a insuficiência
cardíaca e cardiosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: solicitação manuscrita; ofício; perícia médica; certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço e pensão; declaração de pensionista e propriedade de bens imóveis manuscrita; atestado de
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pensionista, residência fixa e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/06/1977 - 25/08/1978
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 3841
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Marques Bones, viúva de Marcelino Bones,
policial da Brigada Militar falecido em 17 de outubro de 1974 devido a hemorragia interna,
consecutiva a rupturas de baço, fígado e pulmão esquerdo, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito, pensão; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido à requerente não ter completado a instrução do
processo.
Data de abrangência: 30/09/1977 - 12/05/1982
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 398
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Perceveranda Paim Cabreira, viúva de Mario Ezequiel
Cabreira, policial da Brigada Militar falecido em objeto de serviço, solicita revisão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada em decorrência da pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 08/01/1982 - 05/04/1982
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 2428
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Natalice Lopes Costa, viúva de Máximo Costa, policial da
Brigada Militar falecido em 24 de fevereiro de 1977 devido a parada cardíaca, desnutrição e tumor
abdominal, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pagamento de impostos, pensão; atestado
de residência, pensão; declaração de pensionista, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/07/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 290
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Adolphina Pereira de Souza das Neves, viúva de
Miguel Barbosa Das Neves, policial da Brigada Militar falecido em 24 de junho de 1975 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, propriedade de bens de serviço, pensão e tempo de serviço; atestado
de pensionista, residência fixa e pobreza; declaração de pensão e propriedade de bens imóveis;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/01/1981 - 08/09/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1248
Acondicionador: 83
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Laurecy de Bem da Silva, mãe de Miguel Evanir de Bem
da Silva, policial da Brigada Militar falecido em 31 de outubro de 1975 devido a hemorragia cerebral
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de um ferimento por projétil de fogo, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de nascimento, óbito, morte por acidente de arma de fogo; atestado de
herdeiros; declaração de tempo de serviço; auto de necrópsia; restituição; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido
à razão da morte ter se dado por suicídio e não em consequência de acidente em serviço.
Data de abrangência: 15/07/1976 - 18/05/1979
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 2629
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Araci Rossi Gomes, viúva de Miguel Mazouhy Gomes,
policial da Brigada Militar falecido em 16 de janeiro de 1964 devido a edema cerebral, hemorragia
cerebral, hipertensão e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: procuração; certidão de nascimento, casamento, óbito, tempo de serviço,
propriedade de bens imóveis e pensão; declaração de pensionista e propriedade de bens imóveis;
atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; ficha de identificação; parecer; portaria contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/07/1977 - 21/10/1977
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 204
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Serafina da Silva Ribeiro e João Carlos da Silva Moreira,
companheira e filho de Miguel Moreira, policial da Brigada Militar falecido em 04 de fevereiro de
1955 devido a tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: procuração; processo de justificação judicial e de justificação de óbito; declaração de
relação matrimonial, servidor público, propriedade de bens imóveis, testemunha e tempo de serviço;
certidão de nascimento, óbito, casamento de Serafina da Silva Ribeiro e Olibio Ribeiro de Quadros e
pensão; licença de translado; mandado de citação; termo de audiência; atestado de residência fixa e
pobreza; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida em decorrência da requerente não ser considerada concubina destinatária do falecido.
Data de abrangência: 12/01/1982 - 30/06/1982
Dimensão e suporte: 51 folhas em suporte papel
Número: 2104
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Genezi Porciúncula Salaberry, viúva de Miguel Salaberry,
policial da Brigada Militar sem data e causa da morte citadas, solicita a José Sperb Sanseverino,
Secretário do Interior e Justiça o pagamento de pensões supostamente em atraso referente ao
período que completara 60 anos de idade em 1973, até a concessão da pensão vitalícia em 1974.
Anexo constam: requerimento; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao
direito de pensão vitalícia não ser de direito automático, mas sim de benefício individual que passa a
vigorar somente após julgamento da Comissão, não devendo o Estado títulos de atrasados à
requerente.
Data de abrangência: 08/06/1976 - 27/07/1976
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 78
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jarcy Guimarães Ferreira, viúva de Mirandolino de
Mattos Ferreira ou Mirandolino Matos Ferreira, policial da Brigada Militar falecido em 11 de
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dezembro de 1970 devido a tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis, tempo
de serviço; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/01/1977 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4948
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair da SIlva Ribeiro, viúva de Modesto de Camargo
Ribeiro, policial da Brigada Militar falecido em 01 de junho de 1972 devido a insuficiência
cardiorrespiratória, insuficiência hepato renal e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e
propriedade de bens imóveis; atestado de pensionista; atestado de residência fixa e pobreza;
declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria contendo a resolução do pedido.
Data de abrangência: 30/11/1981 - 16/11/1982
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 6404
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Amélia Machado de Lima, Paulo Sergio Machado
de Lima, Sonia Regina Machado de Lima, Paulo Samuel Machado de Lima e Silvia Rosane Machado de
Lima, viúva de filhos de Napoleão Souza de Lima, policial da Brigada Militar falecido em 15 de
dezembro de 1974 em objeto de serviço devido a hemorragia interna craniana em decorrência de
projetil de arma de fogo, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
cédula de identidade; certidão de nascimento, casamento, óbito e ocorrência policial; termo de
declaração; relação de tempo de serviço; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/12/1982 - 29/06/1983
Dimensão e suporte: 47 folhas em suporte papel
Número: 2914
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorvalina de Moura Fialho, viúva de Nascimento de
Oliveira Fialho, policial da Brigada Militar falecido em 02 de novembro de 1974 devido a uremia e
cardiopatia arteriosclerótica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de pensionista e propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/08/1980 - 09/04/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 368
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olinda dos Santos Pereira, viúva de Natalicio Pereira ou
Nathalicio Pereira, policial da Brigada Militar falecido em 12 de julho de 1937 sem causa da morte
citada, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, bens imóveis, tempo de serviço, pagamento de impostos, pensão; declaração de
recebimento de documentação, bens imóveis, pensão; atestado de residência, pensionista; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.

55

Data de abrangência: 08/02/1978 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 582120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Catarina Rodrigues Rosa da Silva, viúva de Natalício
Rodrigues da Silva, policial da Brigada Militar falecido em 18 de outubro de 1953 sem causa da morte
citada, solicita concessão de pensão vitalícia ao juiz de direito da 2ª Vara da Fazenda Pública. Anexo
constam: traslado de procuração; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; acórdão; relatório
de ação de promoção post mortem; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/03/1982 - 02/03/1983
Dimensão e suporte: 36 folhas em suporte papel
Número: 260723042
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual o juiz de direito Diniz Ferrugem de Oliveira encaminha
ao Comandante Geral da Brigada Militar os autos do processo no qual Catarina Rodrigues Rosa da
Silva, viúva de Natalício Rodrigues da Silva, policial militar falecido em 19 de outubro de 1953 devido
a assassinato, solicita concessão de pensão vitalícia. Anexo constam: acórdão judicial; relatório;
relação de tempo de serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/04/1982 - 17/01/1983
Dimensão e suporte: 35 folhas em suporte papel
Número: 629
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Loraci Maria D Oliveira de Mattos, viúva de Nelson
Catulo de Mattos, policial da Brigada Militar falecido em 28 de outubro de 1978 em objeto de serviço
devido a traumatismo cranioencefálico, solicita concessão de pensão vitalícia à Secretaria da
Segurança Pública. Anexo constam: processos de revisão de pensão e de licença especial; certidão de
casamento, óbito e tempo de serviço; relação de tempo de serviço; comprovantes médicos; boletim
médico; histórico policial; termo de inquirição de testemunhas; termo de pergunta ao indiciado;
ofício; auto de corpo de delito; relatório; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi indeferida, em decorrência de Nelson Catulo de Mattos ter
transgredido a disciplina da Brigada Militar ao afastar-se da sede do município de Santa Maria onde
sofreu o acidente de trânsito que ocasionou seu falecimento.
Data de abrangência: 05/08/1976 - 21/07/1980
Dimensão e suporte: 58 folhas em suporte papel
Número: 2261
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iolanda Loper Siqueira ou Iolanda Lopes Siqueira,
Sandra Beatriz Loper Siqueira, Cristiane Loper Siqueira, Nara Rosi Loper Siqueira, viúva de Nercy
Tavares Siqueira, policial militar falecido em 03 de novembro de 1978 devido a peritonite
consequente a perfuração de vísceras por projétil de arma de fogo em objeto de serviço, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de concessão de
licença especial e gratificação adicional; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, nascimento
de Sandra Beatriz Loper Siqueira e Cristiane Loper Siqueira; relatório; resolução; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/01/1979 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
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Número: 2456
Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dercila Toneze Antunes, Gilberto Luiz Toneza Antunes,
João Antonio Toneze Antunes, Luiz Delnôr Toneze Antunes e José Vairan Toneza Antunes, viúva e
filhos de Nicanor Soares Antunes, policial da Brigada Militar falecido em 24 de janeiro de 1981 em
objeto de serviço devido a hemorragia interna em decorrência de projétil de arma de fogo, solicitam
revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de gratificação e licença
especial; relação de tempo de serviço; certidão de nascimento, casamento, óbito, tempo de serviço,
pensão e policial; auto de necrópsia; relatório; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão ao
reverter o benefício de Luiz Delnôr Tomeze Antunes para os outros filhos da requerente em
decorrência de já ter completado a maioridade.
Data de abrangência: 25/11/1974 - 26/12/1984
Dimensão e suporte: 72 folhas em suporte papel
Número: 391
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo de pensão pelo qual Dorilda de Oliveira Farias, viúva, solicita
revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: solicitação manuscrita; parecer
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é arquivado visto que uma
revisão já havia sido concedida.
Data de abrangência: 05/05/1978 - 23/03/1979
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 5300
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adelina da Silva Souza, viúva de Octacilio José de Souza,
policial da Brigada Militar falecido em 13 de dezembro de 1959 devido a carbonização, solicita
concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; declaração de bens imóveis,
pensão; atestado de residência, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/12/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 5044
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Valdomira dos Santos Mesquita, viúva de Odorico
Moreira Mesquita, policial da Brigada Militar falecido em 16 de setembro de 1944 devido a astenia
geral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência de não atingir o tempo mínimo
de serviço.
Data de abrangência: 23/11/1981 - 09/09/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4660
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Veronica Soares Rodrigues, viúva de Olavo Rodrigues,
policial da Brigada Militar falecido em 03 de agosto de 1951 devido a aortite luética, solicita
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concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de pensão, bens
imóveis; certidão de pensão, tempo de serviço, casamento, óbito, pagamento de impostos; atestado
de residência, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/08/1976 - 28/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4042
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olga dos Santos Dias, viúva de Olavo Salgado Dias,
policial da Brigada Militar falecido em 12 de agosto de 1960 devido a caquexia e insuficiência
respiratória, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
procuração; laudo médico; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de
impostos; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/10/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 387
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nadita Lopes Silva, viúva de Orlando de Oliveira Silva,
soldado da Brigada Militar falecido em 25 de fevereiro de 1977 em objeto de serviço devido a
afogamento, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, saúde e tempo de serviço; termo de perguntas e inquirição de testemunhas;
relatório; restituição; informação de pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 15/09/1977 - 27/04/1979
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 2130
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo pelo qual Válcio Duarte Peixoto, juiz de direito e Hilda da Silva, companheira de
Oscar Simões, policial da Brigada Militar falecido em 02 de maio de 1959 em objeto de serviço devido
a assassinato, solicitam concessão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de
nascimento de Hilda da Silva e tempo de serviço; mandado de citação e intimação; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão.
Data de abrangência: 15/12/1982 - 24/02/1983
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 4157
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Helena Rodrigues Maciel, viúva de Oscar Soares Maciel,
policial militar falecido em 05 de março de 1975 devido a parada cardiorrespiratória,
broncopneumonia de aspiração e acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de
dívida pública; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis,
pensão; portaria de transferência para reserva; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/11/1977 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
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Número: 1202
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Odete Moraes, viúva de Osorio Moraes, policial da
Brigada Militar falecido em 20 de outubro de 1964 devido a câncer de laringe, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis,
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/03/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2181
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonia Eronilda Rodrigues, Vladimir Rodrigues, Vera
Lucia Rodrigues, viúva e filhos de Osvaldo Ivo Rodrigues, soldado da Brigada Militar falecido em 01 de
julho de 1959 em objeto de serviço devido a punhaladas e choque hemorrágico, solicitam revisão de
pensão ao Diretor da DF. Anexo constam: processos de proventos, solicitação e revisão de pensão;
certidão de nascimento, casamento, óbito e tempo de serviço; atestado de vida e residência;
relatório; apostila; inquérito policial militar; ofício; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 15/09/1965 - 25/01/1980
Dimensão e suporte: 139 folhas em suporte papel
Número: 335023041
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Amalia Robeiro, viúva de Otaviano Correa Ribeiro
ou Octaviano Corrêa Ribeiro, policial militar falecido em 27 de agosto de 1976 devido a edema agudo
de pulmão, insuficiência cardioconjuntiva e cardiopatia chagásica, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam: processo administrativo de
concessão de pensão vitalícia, solicitação de gratificação adicional e averbação de licença-prêmio;
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; mandado de averbação; atestado médico; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente não
satisfazer o requisito de idade previsto e não ter comprovado que a morte do policial decorreu em
objeto de serviço.
Data de abrangência: 16/10/1981 - 25/01/1984
Dimensão e suporte: 100 folhas em suporte papel
Número: 2088
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual José Sirlei Oliveira de Souza, tutor de Lucia Souza de
Carvalho, João Souza de Carvalho e Antônio Souza de Carvalho, filhos menores de Paulino Saraiva de
Carvalho, policial da Brigada Militar falecido em 05 de abril de 1965 em objeto de serviço devido a
fraturas do crânio, solicita revisão de pensão. Anexo constam: processo de solicitação de reversão de
pensão estatutária, solicitação de pagamento de vencimentos, autuação, revisão de pensão;
procuração; certidão de casamento, termo de compromisso de tutor, nascimento de Lucia Souza de
Carvalho, João Souza de Carvalho, Antônio Souza de Carvalho, óbito de Noemia Souza de Carvalho e
Pedruca Brizola da Silva, Carlito Rodrigues de Almeida, Paulino Saraiva de Carvalho; alterações de
serviço; termo de perguntas ao ofendido, inquirição de testemunhas, perguntas de testemunhas;
juntada; atestado médico, residência; fotografias; recebimento; conclusão; solução; relatório de
inquérito policial; tabela de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a elevação de pensão.
Data de abrangência: 09/07/1979 - 28/06/1984
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Dimensão e suporte: 108 folhas em suporte papel
Número: 2404
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Albertina Machado Passos, viúva de Pedro Augusto de
Lima Passos, policial militar falecido em 16 de abril de 1936 devido a insuficiência cardíaca, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexos constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, bens imóveis; atestado de pobreza, pensão; declaração de pensionista;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo o pedido devido
ao não cumprimento do tempo mínimo de serviço prestado ao Estado exigido para a concessão de
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/09/1972 - 12/11/1975
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 1343
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Albertina Machado Passos, viúva de Pedro Augusto de
Lima Passos, policial da Brigada Militar falecido em 16 de abril de 1936 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido ao não cumprimento do tempo mínimo
de serviço exigido para atendimento do pedido, e devido à requerente já contar com amparo da
Previdência Social.
Data de abrangência: 29/01/1976 - 03/05/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 537
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olinda Souza Rabelo, filha de Pedro Borges de Souza, exintegrante da Brigada Militar falecido em 03 de abril de 1960 devido a uremia e icterícia, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Comandante Geral da Brigada Militar, por meio de seu procurador
Benites de Oliveira Andrade. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; título eleitoral de Pedro
Borges de Souza; telegrama; procuração; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado indeferindo a solicitação devido ao benefício contemplar somente cônjuges.
Data de abrangência: 23/01/1982 - 27/12/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2488
Acondicionador: 100
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Pinheiro Almeida, filha de Pedro Fernandes
Almeida, policial da Brigada Militar falecido em 25 de março devido a bronco pneumonia, solicita
concessão de pensão especial a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: processo de
solicitação de pensão especial para Maria Pinheiro de Almeida e Amélia Pinheiro de Almeida,
certidão de óbito, nascimento; atestado de pobreza, idoneidade pública; projeto de lei; decreto;
parecer; portaria; entre outros documentos. A Comissão de Pensões Vitalícias retorna o processo à
Casa Civil, visto que não se observa amparo legal na solicitação. Em forma de projeto de lei a
Assembleia Legislativa concede à requerente o benefício. O processo é finalizado com a portaria do
Governador do Estado concedendo a pensão especial.
Data de abrangência: 24/06/1978 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 46 folhas em suporte papel
Número: 6441
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Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Lemos, viúva de Pedro Lemos, policial
da Brigada Militar falecido em 07 de junho de 1949 devido a tuberculose pulmonar em consequência
do exercício de suas funções, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
processo de solicitação de reforma; procuração; certidão de casamento e óbito; declaração de tempo
de serviço; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 01/04/1943 - 14/03/1983
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 3447
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irma Machado Martins ou Irma Lopes Martins ou Irma
Lopes Machado, viúva de Pedro Lopes Martins, sargento da Brigada Militar falecido em 25 de janeiro
devido a câncer do pulmão e caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; atestado de
residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de pensionista e propriedade de bens imóveis;
justificação judicial; procuração; termo de audiência; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 12/09/1977 - 09/06/1978
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 2245
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Coralia Nacul Motta, viúva de Pedro Motta, policial
militar sem data e causa da morte citada, solicita informação se tem ou não direito a pensão vitalícia
à Secretaria da Justiça. Anexo constam: requerimento; portaria; informação; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com ofício informando à requerente de que ela pode habilitarse à percepção do benefício apresentando-se à Comissão de Pensões Vitalícias com os documentos
solicitados.
Data de abrangência: 04/06/1981 - 15/07/1981
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 6039
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aleida Vieira da Costa, filha de Pedro Nunes da Costa,
policial da Brigada Militar falecido em 04 de outubro de 1940 devido a bronquite crônica, solicita
concessão de pensão ao Comandante Geral da Brigada. Anexo constam: processo de solicitação de
tempo de serviço e de transferência; atestado de pensionista; certidão de nascimento, óbito de
Cesalpina de Araujo e Pedro Nunes da Costa, solteira, tempo de serviço e pensão; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão.
Data de abrangência: 18/09/1939 - 04/10/1984
Dimensão e suporte: 99 folhas em suporte papel
Número: 24222304
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Sara Cruz Barbosa e Tiago Cruz Barbosa, viúva e filho de
Pedro Valmir Barbosa, policial militar falecido em objeto de serviço em 24 de maio de 1981 devido a
hemorragia interna e ferimentos transfixantes múltiplos de intestino decorrente de homicídio,
solicitam concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
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casamento, óbito, ocorrência, tempo de serviço; nascimento de Tiago Cruz Barbosa; relatório; relação
de tempo de serviço; declaração de idoneidade pública; parecer; portaria; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/05/1982 - 13/01/1983
Dimensão e suporte: 34 folhas em suporte papel
Número: 4755
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Suely Leite Dornelles, viúva de Portugal Dornelles,
policial da Brigada Militar falecido em 19 de junho de 1972 devido a choque e edema agudo, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, pensão, pagamento de impostos, tempo de serviço; atestado de residência, pensão; declaração
de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/12/1976 - 13/10/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1240
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amélia Marques da Silva, viúva de Ramão Ribeiro da
Silva, policial da Brigada Militar falecido em 05 de julho de 1964 devido a coma diabético e diabete
melitus, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência,
pobreza, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/04/1979 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2880
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jacy Soares Rostan, viúva de Ramão Rostan, policial da
Brigada Militar falecido em 01 de outubro de 1978 devido a carcinoma da próstata, solicita concessão
de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
residência fixa, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza;
atestado de pensionista; procuração; declaração de pensão; parecer; portaria contendo a resolução
do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 14/05/1981 - 11/01/1983
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 8161200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Ignácia Zeilmann, viúva de Renovato de Vargas
Zeilmann, policial militar falecido em 16 de outubro de 1970 devido a infarto do miocárdio, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis,
pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/05/1982 - 05/01/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4240
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Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Roberto de Almeida Moraes, policial da Brigada Militar,
solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo
constam: processos de solicitação de pensão; certidão de casamento, tempo de serviço e
propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo foi indeferido em decorrência de o requerente não
preencher os requisitos legais para a concessão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/05/1979 - 22/09/1981
Dimensão e suporte: 98 folhas em suporte papel
Número: 180
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Soares Manzuim, viúva de Romário Manzuim,
policial da Brigada Militar falecido em 14 de fevereiro de 1975 devido a tuberculose pulmonar, solicita
concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de pensionista; certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de residência
fixa, pensionista e pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis e pensionista; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/01/1981 - 06/08/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3822
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nathalia da Silva Ravasi, viúva de Romeu Ravasi Neto,
policial da Brigada Militar falecido em 23 de março de 1971 em objeto de serviço devido a
esmagamento do crânio e tórax, solicita revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão, solicitação de anexação de declaração a processo,
solicitação de licença prêmio e tempo de serviço em dobro; relatório de inquérito policial militar;
certidão de tempo de serviço, assentamentos, casamento, nascimento de Roberto Teófilo da Silva
Ravasi, Maria Helena da Silva Ravasi, Renato da Silva Ravasi, Sueleci da Silva Ravasi, ocorrência de
homicídio culposo, óbito; relação de alterações, tempo de serviço; atestado de residência; declaração
de pensão, testemunha ocular; tabela de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à requerente já ter tido sua solicitação anteriormente indeferida e
encontrar-se com recurso judicial em tramitação.
Data de abrangência: 16/08/1980 - 04/03/1982
Dimensão e suporte: 94 folhas em suporte papel
Número: 4767
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Ondina Goulart de Almeida, viúva de Roque
Almeida, policial militar falecido em data não informada devido a hemorragia interna, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública; atestado de residência fixa e pobreza,
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; laudo de perícia médica; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/11/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 645
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Neli Soares Amaro, viúva de Rudney Goulart Amaro,
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policial da Brigada Militar falecido em 05 de agosto de 1977 em objeto de serviço devido a
hemorragia interna e hemotórax D, sendo um ferimento perfurocontundente penetrante de tórax por
bala, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito,
casamento; boletim de ocorrência; restituição de tempo de serviço; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 08/05/1978 - 14/03/1979
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 31
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Inês Gonçalves, viúva de Salvador Gonçalves,
policial militar da Brigada Militar falecido em 12 de fevereiro 1950 devido a tuberculose pulmonar,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão;
atestado de pensionista e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/09/1975 - 16/11/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1168
Acondicionador: 110
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dulina Martins Gonçalves e Eva Martins Gonçalves,
viúva e filha de Santos Corrêa Gonçalves, militar falecido em objeto de serviço em 28 de agosto de
1952 devido a colapso cardíaco, hemorragia interna devido a ferimento por bala, solicitam concessão
de pensão vitalícia ao Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam: procuração; habilitação
de pensionista; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/10/1979 - 28/12/1980
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 5460
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anaclides G. Gonçalves ou Anaclides Gonçalves de
Gonçalves, viúva de Santos Nativo Gonçalves, policial da Brigada Militar falecido em 10 de agosto de
1949 em objeto de serviço sem causa da morte citada, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão; traslado de procuração; portaria; certidão de óbito de
Ernestino Gonçalves, Eva da Glória Gonçalves; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/11/1980 - 10/09/1981
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 171
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Helena Fortes Garcia e Mario Ramos Garcia, mãe e pai
de Saurim Fortes Garcia, policial da Brigada Militar falecido em 20 de novembro de 1977 em objeto
de serviço devido a hemorragia em consequência de ferimento a bala, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento; relação de tempo
de serviço; solução de inquérito policial militar; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia e gratificação por risco de vida.
Data de abrangência: 02/10/1979 - 28/12/1980
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
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Número: 581
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izabel Alves Ramos, viúva de Sylvino Ramos, guarda civil
da Brigada Militar falecido em 03 de agosto de 1974 devido a insuficiência cardíaca e asma cardíaca,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista;
declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/02/1980 - 13/05/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3423
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cristina Nunes Homem ou Christina Nunes Homem,
filha de Targino Ventura Homem, policial da Brigada Militar falecido em 10 de julho de 1930 em
consequência de moléstia de serviço sem causa citada, solicita revisão de pensão. Anexo constam:
processo de solicitação de meio soldo, pensão, promoção, revisão de proventos, revisão de pensão;
portaria; acórdão; certidão de nascimento de Christina, óbito de Cristina Nunes Homem (mãe e filha
com nomes homônimos), ação extraordinária contra o Estado; declaração de dependentes;
requerimento; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão, gratificação por três quinquênios de serviço e gratificação adicional de 15%.
Data de abrangência: 18/08/1980 - 15/03/1983
Dimensão e suporte: 234 folhas em suporte papel
Número: 2967
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Teodoro Vieira Gonçalves, Comandante da Brigada
Militar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Diretor Chefe da Secretaria da Justiça. Anexo
constam: carta relatando a autuação do requerente na Linha de Fogo do "Pé no chão" em 1932;
parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido
ao não comparecimento do requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 20/07/1981 - 13/10/1983
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 2942
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ana Maria Ferreira Lima, viúva de Tibúrcio Antunes de
Lima, policial da Brigada Militar falecido em 23 de janeiro de 1972 em objeto de serviço devido a
ferimento transfixante no abdômen e choque hemorrágico irreversível, decorrente de arma de fogo,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam:
processos de solicitação de gratificação adicional e licença-prêmio; certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço; relatório; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/07/1979 - 28/04/1981
Dimensão e suporte: 57 folhas em suporte papel
Número: 2016
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amelia Santana Corrêa, viúva de Tolentino Corrêa,
policial da Brigada Militar falecido em 28 de setembro de 1959 devido a enfisema pulmonar e
bronquite crônica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
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portaria; certidão de óbito, pensão, pagamento de impostos, casamento, tempo de serviço; atestado
de residência, pensionista; procuração; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/03/1980 - 01/04/1981
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 4793
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Jose da Rosa Santos, viúva de Tristão Araujo dos
Santos, policial da Brigada Militar falecido em 28 de agosto de 1981 devido a infarto agudo de
miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicita concessão de pensão ao Comandante Geral da Brigada
Militar. Anexo constam: processos de licença especial e gratificação adicional; procuração; certidão de
casamento e óbito; ficha de assentamento; cédula de identidade funcional; relação de tempo de
serviço; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 27/07/1970 - 24/02/1983
Dimensão e suporte: 59 folhas em suporte papel
Número: 393523048
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Odett Camargo, companheira de Ubirajara
Portella de Aguiar, policial da Brigada Militar falecido em 25 de maio de 1974 em objeto de serviço
devido a traumatismo de bulbo e de coração em acidente de trânsito, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia,
gratificação adicional de 15%, licença-prêmio; certidão de acidente de trânsito, óbito, nascimento de
Maria Odett Camargo, tempo de serviço; termo de audiência de justificação; relação de tempo de
serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à requerente ter deixado
de atender aos chamados da Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 22/12/1980 - 23/03/1987
Dimensão e suporte: 46 folhas em suporte papel
Número: 392
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Madalena Silva dos Santos, Carlos Alberto Silva dos
Santos, Cezar Augusto Silva dos Santos, Gilvane Silva dos Santos e Valdecir Silva dos Santos, viúva e
filhos menores de Valdemar Escobar dos Santos, policial da Brigada Militar falecido em 09 de maio de
1977 em objeto de serviço devido a anemia aguda causada por hemorragia interna consequente de
instrumento perfuro contundente, solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: declaração de união estável; certidão de óbito, casamento, nascimento de Carlos Alberto
Silva dos Santos, Cezar Augusto Silva dos Santos, Gilvane Silva dos Santos, Valdecir Silva dos Santos,
ocorrência de homicídio; atestado de residência; relatório de inquérito policial militar; boletim de
antecedentes policiais; relação de tempo de serviço; restituição de processo; tabela de tempo de
serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 21/07/1977 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 39 folhas em suporte papel
Número: 4214
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Rodrigues Alves, viúva de Vergilio Venerando Alves,
policial da Brigada Militar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista;
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declaração de pensionista e propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. A solicitação foi arquivada visto que a requerente não completou as
instruções do processo.
Data de abrangência: 14/11/1979 - 23/04/1982
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 389
Acondicionador: 96
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eny Silva Flores, Jeferson Silva Flores, Vilnes Gonçalves
Flores Júnior, Rozangela Regina da Silva Flores, Amilnei Silva Flores e Jair Silva Flôres, viúva e filhos
menores de Vilnes Gonçalves Flôres, policial da Brigada Miliar falecido em 12 de dezembro de 1977
em objeto de serviço devido a anemia aguda em decorrência de hemorragia interna, solicitam
concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento,
nascimento de Jeferson Silva Flores, Vilnes Gonçalves Flores Júnior, Rozangela Regina da Silva Flores,
Amilnei Silva Flores, Jair Silva Flôres; atestado de união estável; relação de tempo de serviço; auto de
prisão em flagrante; tabela de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão, dois quinquênios e gratificação de 25%. Em razão de
Vilnes Gonçalves Flores Júnior ter completado a maioridade, a parcela da pensão de que o mesmo é
titular é convertida para seus irmãos.
Data de abrangência: 28/02/1978 - 17/01/1981
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
Número: 1019
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca Viana Rolan e Cátia Viana Rolan, viúva e filha
de Vilson Rolan, policial da Brigada Militar falecido em 14 de maio de 1977 devido a insuficiência
respiratória aguda, embolia pulmonar e tromboembolismo, solicitam por meio do procurador Adauto
Garcês da Silva concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, nascimento de Cátia Viana Rolan; procuração; relação de tempo
de serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/03/1982 - 26/09/1983
Dimensão e suporte: 36 folhas em suporte papel
Número: 4682
Acondicionador: 112
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Margarida dos Santos de Oliveira, viúva de Vital
Coimbra de Oliveira ou Victal Coimbra de Oliveira, servente da enfermaria da Brigada Militar falecido
em 09 de novembro de 1967 devido a tuberculose pulmonar, solicita revisão de pensão vitalícia.
Anexo constam: processo de gratificação adicional, licença-prêmio, aposentadoria, revisão de
aposentadoria, solicitação de pensão, solicitação de certidão da ata de inspeção de saúde; auto de
audiência de instrução e julgamento; decisão; acórdão; certidão de assentamentos, óbito, casamento,
nascimento de Gerson Luiz Santos de Oliveira, procuração, pensão; atestado de residência;
procuração; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a
revisão de pensão por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 17/12/1979 - 21/07/1983
Dimensão e suporte: 124 folhas em suporte papel
Número: 2917
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Iraci de Souza, viúva de Waldemar de Souza,
policial da Brigada Militar falecido em 24 de agosto de 1961 devido a câncer de laringe, solicita
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concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de reforma,
solicitação de averbação de licença-prêmio, gratificação adicional de 15%; certidão de pensão, bens
imóveis, óbito, casamento; atestado de pensionista, residência; parecer; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido ao não comparecimento da requerente à comissão.
Data de abrangência: 17/09/1975 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 64 folhas em suporte papel
Número: 1394
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antoninha Fernandes de Brito, viúva de Waldomiro
Vieira de Brito, policial da Brigada Militar falecido em 07 de junho de 1949 devido a tuberculose
pulmonar, solicita concessão de pensão ao Comandante Geral da Brigada Militar. Anexo constam:
processo de solicitação de reforma; diploma; certidão de casamento, óbito e tempo de serviço;
acórdão; termo de audiência; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi arquivada em decorrência de não ter sido comprovada a relação de causa e efeito entre
a atividade policial militar e a moléstia determinante de óbito.
Data de abrangência: 04/07/1945 - 11/03/1983
Dimensão e suporte: 51 folhas em suporte papel
Número: 970120019
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Idalina Borba ou Idalina Borba da Silva, mãe de Walter
Borba da Silva ou Walter Borba Silva, policial da Brigada Militar falecido em 07 de março de 1949 em
objeto de serviço com causa da morte ilegível, solicita revisão de pensão vitalícia ao Secretário da
Justiça do Estado. Anexo constam: traslado de procuração; substabelecimento; certidão de
nascimento de Idalina Borba, Walter Borba Silva, óbito, tempo de serviço; portaria; declaração de
pessoa idônea; acórdão; relatório de ação contra o Estado; precatório; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria elevando a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/06/1982 - 02/03/1983
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 4517
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rita Iolanda Nogueira Leiria, mãe de Walter Nogueira
Leiria, cabo da polícia rodoviária estadual da Brigada Militar falecido em 18 de janeiro de 1973 em
objeto de serviço devido a hemorragia interna e externa consecutiva a fratura de vasos femurais,
solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de pensão;
solicitação manuscrita; certidão de óbito, casamento, tempo de serviço; relatório; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão.
Data de abrangência: 10/12/1979 - 21/03/1980
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 2371
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eloá Pereira de Moura, viúva de Zalmiro Carvalho de
Moura, policial da Brigada Militar falecido em 20 de maio de 1969 devido a neoplasia maligna, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência, pensionista;
declaração de pensionista, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/06/1979 - 04/09/1979
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Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2081
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emília Borges Cruz, viúva de Walter Costa Cruz, policial
da Brigada Militar falecido em 27 de novembro de 1958 em objeto de serviço, solicita revisão de
pensão a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Constam: informação; ofício; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com portaria concedendo revisão de pensão a Adelaide Eleni
Monteiro, Célio, Edson José, Gilson Caio e Gelson Cairo, viúva e filhos do policial militar José Carlos
Postiglione Monteiro; Adelina de Melo Gomes, viúva do policial militar Dari Ferreira Gomes; Adolfina
Morigi e Luiza Salete, viúva e filha do policial militar Arcibi Morigi; Alda Melo Machado, Márcia e
Marcelo, viúva e filhos do policial militar Inocêncio Pires Machado; Aldair Morais Simões Pires, Sandra
Maria, Débora Terezinha, Ádria Fátima, Rosalia Coreti, Rejane e João Manel, viúva e filhos do policial
militar Ercílio Simões Pires; Aldemira Canto da Fonseca, Denise Mary e Elaine Maria, viúva e filhas do
policial militar Antonio Pompilio da Fonseca; Alessandra Neves Custódio, viúva do motorista da
Brigada Militar Luiz Carlos Custódio; Alice Farias da Costa, Almir Rodon Rogério e Ramiro Renan, viúva
e filhos do policial militar Ramiro Amaral da Silva; Alice da Silva Mascarenhas, viúva do policial militar
Cassiano de Almeida Mascarenhas; Alnedorina Ferreira Pereira, Cecilia, Anderson, Edmilson, Edson e
Everton, viúva e filhos do policial militar Oto Uberty Pereira; Almerinda Santos de Almeida, viúva do
policial militar Carlitos Rodrigues de Almeida; Alzira Moraes de Oliveira, Maria Inês, Maria Elizia e
José Airton, viúva e filhos do policial militar Adão Duarte de Oliveira; Amélia Silveira Dutra e Sílvia
Beatriz, viúva e filha do policial militar José da Rosa Dutra; Eneris Silveira da Costa, viúva do policial
militar Mário Borges da Costa; Angelino Deitx, filho do policial militar João Joaquim Daitx; Antonia Ida
Santos da Silva, Rejane e Regina, viúva e filhas do policial militar Abílio Lopes da Silva; Antonia Tereza
Machado da Cunha, viúva do policial militar Antonio Alves da Cunha; Antonina Moura de Andrade,
viúva do policial militar Jocelin de Andrade; Apolônio Alcides Timm e Olga Pruznel Timm, filhos do
policial militar Vilson Ernesto Timm; Arinda Carvalho Menna Barreto e Francisco, viúva e filho do
artífice da Brigada Militar Oscar Herculano Menna Barreto; Arleny Freitas Soares, Valdeny, Valdeci e
Dilacê, viúva e filhos do policial militar José Nelci Soares; Aurea Chaves Cardoso, viúva do policial
militar Rufino Cardoso; Aurides Machado de Oliveira, viúva do policial militar Jober Machado de
Oliveira; Balbina do Amaral Rufino, viúva do policial militar Marcínio Rufino; Basília de Vargas Brites,
viúva do policial militar Belfor Brites; Basilísia Lencina Montanha , viúva do policial militar João
Montanha; Benvinda Lemos de Assumpção, Marcos André, Márcio Antonio, Odacir José e Tiago
Cesar, viúva e filhos do policial militar Romo Ribeiro de Assumpção; Cacilda de Souza Norte e Ivoneta,
viúva e filha do policial militar Serafim Norte; Carlota Salenova Ilha e Maria Luiza, viúva e filha do
policial militar Pantaleão Ilha; Carmélia Nunes Figueira, viúva do policial militar Gomercindo Alves
Figueira; Carmelinda Alves Henriques e Evanildes, viúva e filha do policial militar Gomercindo
Henriques; Catharina Mattes de Oliveira, Núbia Mara, Jorge Luiz, Milton Cezar e João Carlos, viúva e
filhos do policial militar Milton Oliveira; Ceci Rodrigues Gomes, Gustavo e Rosane, viúva e filhos do
policial militar Renite Machado Gomes; Cecília Weber da Silva, Sandra Cecília, José Lindolfo e Suzana,
viúva e filhos do policial militar Menzofante Vieira da Silva; Celesa Machado Moreira, Ubirajara,
Jacira, Guacira, Iara das Graças e Jussara, viúva e filhos do policial militar Ismar Ribeiro Moreira;
Cenira Batista Soares da Silva, Fidelino, André, Gilberto, Enio Cezar, Élcio, Jorge Antonio, Luiz Roberto,
Adriana e Lúcia, viúva e filhos do policial militar Fidelino Soares da Silva; Cidia Cunha de Melo, viúva
do policial militar Agostinho Nogueira de Melo; Clara Campos Duarte Nunes e Regina, viúva e filha do
artífice da Brigada Militar Osvaldo de Campos Nunes; Clarinda Vergara Brito, Sirlei e Gilberto, viúva e
filhos do policial militar Miguel Gavino Brito; Claudeonira Scienza Appolo, viúva do policial militar
João Ofir Appolo; Claudete Maria de Oliveira, viúva do policial militar laudino de Oliveira; Clélia, Célia
e Annita de Farias Braga, dependentes do policial militar Jerônimo Teixeira Braga; Cristina Nunes
Homem, viúva do policial militar Targino Ventura Homem; Clenir Oliveira da Silva e Cenara, viúva e
filha do policial militar Orlando Soares da Silva; Dalila Pereira de Souza, Orsi, Onilza e Adelaide, viúva
e filhas do policial militar Antonio Souza; Diva de Oliveira Roman, Deloir, Maria Adaira e Eva, viúva e
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filhos do policial militar Adair Roman; Djanira e Genny Santos, dependentes do policial militar
Odorico Gregório dos Santos; Dorilda Conceição dos Santos, viúva do policial militar Izidoro Antonio
dos Santos; Dorilda de Oliveira Farias, Maura Regina, Maria do Carmo e Maria de Lourdes, viúva e
filhas do enfermeiro da Brigada Militar Nicolau Dias de Farias; Dorvalina Amoreti Borges, viúva do
policial militar Claudino Borges Neto; Dulce Helena Salazar, viúva do policial militar Leverino Salazar;
Edite Vargas da Silva e Gladimir, viúva e filho do policial militar Jaimir da Silva; Eduvirges Dias Risso,
viúva do policial militar Sizino Goulart Risso; Eduvirges Gregorski Barcellos, Adão e João, viúva e filhos
do policial militar João Aquino Barcellos; Eleonora de Alencastro Massot, viúva do policial militar
Affonso Emilio Massot; Eloá de Oliveira Flores, Jorge Luiz e Rogério, viúva e filhos do policial militar
Nercy Pereira Flores; Elsa Amanda Ochoa, viúva do policial militar Milton Diogo Ochoa; Elsa Schmidt
Marques, viúva do policial militar Olívio de Carvalho Marques; Elvira Saraiva de Saraiva, Maria
Virgínia, Faraídes e Luiz Carlos, viúva e filhos do policial militar Epaminondas Saraiva; Elzira Perroni da
Silva, Idalina e João, viúva e filhos do policial militar Jany Abeiro da Silva; Ema Rodrigues Coitinho,
Antonio Carlos, Adriani e Cátia Rejane, viúva e filhos do policial militar Aldemar Coitinho; Emilce
Batista da Silva e Alessandra, viúva e filha do policial militar João Julci da Silva; Emília Borges Cruz,
viúva do policial militar Walter Costa Cruz; Eni de Azevedo Mello, Sandra, Sara, Titulivio e Luciano,
viúva e filhos do policial militar Adão Pereira de Mello; Eni de Mello Guinália e Gleci, viúva e filha do
policial militar João Luiz da Silva Guinália; Eny Flores Cardoso, Volmi, Valdeci e Valdeni, viúva e filhos
do policial militar Vicente Correa Cardoso; Eny Silva Flores, Jeferson, Vilnes, Rosângela, Amilnei e Jair,
viúva e filhos do policial militar Vilnes Gonçalves Flores; Eracy Jacy Silva, Jauremi Maria e Lorecy
Terezinha, viúva e filhas do policial militar José da Silva; Ermosa Nair Machado, Dorival, Lauri e
Marlene, viúva e filhos do policial militar Manoel Machado Neto; Ernestina Garcia da Silva, viúva do
policial militar José Alencar Garcia da Silva; Erotildes Capilheira Gomes, Ceres Oseas, Noely e Elton,
viúva e filhos do policial militar Nelcy Ayres Gomes; Erotildes Rodrigues e Idmar Francisco, viúva e
filho do policial militar Edmar Gonçalves de Morais; Ethélia Costa D Avila, viúva do policial militar
Vitalino Costa D Avila; Eunice Modesta da Silva Marques, Zenaide e Otávio Luiz, viúva e filhos do
policial militar Ivilázio Pereira Marques; Eva da Rocha Camargo e Maria de Lourdes Camargo, viúva e
filha do policial militar Nicanor Camargo; Eva Doralina Lemes Xavier e Vanja Diacui, viúva do policial
militar Denoir Dutra Xavier; Eva Martins Marques, Luiz Valério, Paulo Sérgio, Claudia Maria, Airton e
Salete, viúva e filhos do policial militar Odilon Terres Marques; Eva Paim Pavão, Iraçu, Iracema e
Jussara, viúva e filhas do policial militar Custódio Nogueira Pavão; Eva Vieira Klein, viúva do policial
militar João Klein; Evanisa de Lourdes Boeira da Cruz, Ricardo e IvaniaEvany Lopes Machado e Artur,
viúva e filho do policial militar Arthur Machado; Francisca Alves Chagas, viúva do policial militar
Otávio Chagas; Francisca Araújo da Rosa; viúva do policial militar Menoel Antonio A. da Rosa;
Francisca do Canto Ribeiro; viúva do policial militar Décio Viegas Ribeiro; Geni das Graças Ritter
Mousquer, Gladir, Vera, Cleonice, Janice, Alvandir e Jandir, viúva e filhos do policial militar Jandir
Eratides Mousquer; Genide Souza Dutra, Ana Maria, Rosimare e Rosangela, viúva e filhas do policial
militar Antonio Francisco Dutra; Gessi Sodré Rodrigues, Valquiria e Valério, viúva e filhos do policial
militar Edir Paulo Rodrigues; Glacy Cruz Barbosa, Cirlei e Namir, viúva e filhos do policial militar João
Cruz Barbosa; Gleci dos Santos Lothammer, Jussara, Carlos Gilberto, Jefferson e Tatiana, viúva e filhos
do policial militar Carlos Gilberto Lothammer; Graziela Ferraz Feio, viúva do policial militar Ramiro
Barcellos Feio; Harvey Jorge Brizola da Silva, Hania Maria e Haidson Pedro, dependentes do policial
militar Pedruca Brizola da Silva; Heitor de Andrade e Silva e Adiles Silva da Silva, filhos do policial
militar Paulo Juarez Silva da Silva; Hilda Schultz de Moura, Carlos Antonio, Noemi Terezinha, Ângela
Terezinha, Denise e Maria Beatriz, viúva e filhos do policial militar Antonio Pinheiro de Moura; Hilda
Ehlers Fagundes, viúva do policial militar Arizoly Fagundes; Horalda Coimbra Borges, viúva do policial
militar Aparício Gonçalves Iara Terezinha Gonçalves Ramos e Doris Beatriz, viúva e filha do policial
militar Luiz Nunes Ramos; Ida Oliveira de Souza, Claudio Tadeu e Claudimir, viúva e filhos do policial
militar Pedro Corrêa de Souza; Ieda Bemfica Mattos e Maria Alcina, viúva e filha do policial militar
Trajano da Silva Mattos; Ieda Gaspar Nunes e Júlio Cezar, viúva e filho do policial militar Eliseu
Cardoso Nunes; Ignácia Rios Abadi, viúva do policial militar Gomercindo Abadi; Iolete Marinao
Guilherme, Giovani Mariano, Deise e Miriam, viúva e filhos do policial militar Américo Furlanetto

70

Guilherme; Iva Gonçalves Pereira, Giane, Victor, Leandro e Ana Cândida, viúva e filhos do policial
militar Vitor Ortiz Pereira; Ivone França Pereira e Vivaldino Cleomar, viúva e filho do policial militar
Waldomiro Gabriel da Paixão Pereira; Ivone Gomes de Freitas, viúva do policial militar Francisco
Gonçalves de Freitas; Izolda Weisbach Ramos e Tatiana, viúva e filha do policial militar Orlando
Marino Paim Ramos; Jaci de Oliveira Piranema, viúva do policial militar Franklin Nunes Piranema;
Jandira Alves, José Claudio, Claudiomir, Laudemir e Maria da Graça, viúva e filhos do policial militar
Victalino Alves; Jandira Cutti Ebani, Leci Terezinha, Sueli Regina e Eni Elizabeti, viúva e filhas do
policial militar Arnaldo Galvão Ebani; Joaquina Guterres Alves, viúva do policial militar João Cândido
Alves Filho; José Luiz Gaeta, dependente do policial militar Dari Luiz Gaeta; Josefina dos Santos, viúva
do policial militar Justino dos Santos; Judite Borges, viúva do policial militar Floriano Borges; Judith
Tavares de Souza, viúva do policial militar Irineu José Tavares; Júlia de Almeida Ferreira Domingues,
viúva do policial militar José Américo Domingues; Jurema Rodrigues da Silva e Jorge Araguary, viúva e
filho do policial militar Brasiliano Rodrigues da Silva; Laudelina Kroeff Vieira da Costa, viúva do policial
militar Francisco de Paula Vieira; Laudelina Raffo, dependente do policial militar Dionizio da Luz;
Laudemiro Bittencourt e Luiza Dorneles Bueno, dependentes do policial militar Nilo Dorneles Bueno;
Laura Policeno da Silva, Maria Zaida e Maria de Lourdes, viúva e filhas do policial militar Guadalupe
Pereira da Silva; Laurentina Pereira de Moraes, viúva do policial militar José Pereira de Moraes; Lelia
Terezinha Medeiros de Albuquerque, viúva do policial militar Gabriel Medeiros de Albuquerque;
Leocadia Czaminski Lopes, viúva do policial militar Jacinto Santana Lopes; Leonora Alves Vaz e
Antonio Carlos, viúva e filho do policial militar João Pedro Martins Vaz; Leopoldina Pires Zallewski,
Wania e Dirce, viúva e filhas do policial militar Felipe Zallewski; Lila Terezinha Ferreira Marques,
Adelar e Maria, viúva e filhos do policial militar Oclides Silveira Marques; Lilia de Lourdes Menezes da
Rosa, viúva do policial militar Honório Carlos N. da Rosa; Lilia Luiza Gato Machado e Silvia Regina,
viúva e filha do policial militar Celso Araújo Machado; Lira de Lourdes Machado Meirelles, Sergio
Antonio, Carlos Miguel, Iracema Vanelise, Janete, Ligia Terezinha e Vera Lucia, viúva e filhos do
policial militar Eligio Miguel Meirelles; Lorena da Rosa e Silva, Roger Gomes e Silvia, viúva e filhos do
policial militar Walmir Santos e Silva; Lourdes Alves da Silva Pompeo, viúva do policial militar Baltazar
Flores Pompeo; Lourdes Conceição, viúva do policial militar Valdir Dias Ribeiro; Madalena Silva dos
Santos, Carlos Alberto, Cezar Augusto e Gilvane, viúva e filhos do policial militar Valdemar Escobar
dos Santos; Magdalena Marques Lopes, viúva do policial militar João Santana Lopes; Manoelita Bica
Simas, viúva do policial militar Antonio Alves Simas; Margarida Martins Borck, Valdemir, Claudenir,
Audemir, Jorge Luiz e Luiz Paulo, viúva e filhos do policial militar Carlos Borck de Mattos; Maria Alves
de Borba, viúva do policial militar Carlos Sari de Borba; Maria Antonia da Silva, Douglas, Drogracy e
Doriane, viúva e filhos do policial militar Antonio Schell da Silva; Maria Aristotelina dos Reis Braz,
viúva do policial militar Leocádio Martins Braz; Maria Aveni da Silva Porto e Jorge André, viúva e filho
do policial militar Jorge de Souza Porto; Maria Consuelo Soriano da Silveira, Orlando Maia, João
Batista, José Edgar e Katia Cristina, viúva e filhos do policial militar João Fernandes da Silveira; Maria
da Glória Barbosa, viúva do policial militar Erli Barboza; Maria da Rosa e Ione Patrícia, viúva e filha do
policial militar André Nunes da Rosa; Maria de Lourdes e Marlene, filhas de Benvinda de Castro e do
policial militar João Nunes de Gois; Maria de Lourdes da Silva Mello, Jair, Altamir, Clair Terezinha e
Sirlei, viúva e filhos do policial militar Sebastião de Oliveira Mello; Maria Deolina Ramos de Oliveira,
viúva do policial militar Theodorico Ramos de Oliveira; Maria do Brasil Leão de Aquino e Maria da
Conceição Leão de Aquino, dependentes do policial militar Francisco Pinto de Aquino; Maria do
Carmo Antunes e Antonio Clóvis, viúva e filho do policial militar João Batista Antunes; Maria Edith
Severo, Deloir, Maria de Lourdes, Maria Sueli, Maria do Carmo e Maria Edi, viúva e filhos do policial
militar José Leite de Oliveira; Maria Feliciana dos Santos, viúva do policial militar Saturnino dos
Santos; Maria Francisca Tajes Pedroso, viúva do policial militar Adúlio Valadão Pedroso; Maria
Gonçalves de Freitas, viúva do policial militar João de Freitas; Maria Helenita dos Santos Bueno, viúva
do policial militar Américo Bueno; Maria José Louzada, viúva do policial militar Joaquim Soares
Louzada; Maria Lorena Ferreira Becker, Elizabete, Eliza e Valderez, viúva e filhos do policial militar
Itamar Aires Becker; Maria Luiza dos Santos Baldon, Valdir, Sonia Maria e Vera Lúcia, viúva e filhos do
policial militar Jaime Baldon; Maria Moreira Trindade, Zulma e Waldir, viúva e filhos do policial militar
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Ismael Trindade; Maria Nevina Borowski de Andrade, viúva do policial militar Ulisses Theodomiro de
Andrade; Maria Pereira da Silva, viúva do policial militar Sidnei Martins da Silva; Mara Regina Rangel
da Rocha e Raquel, viúva e filha do policial militar Valtair Martins da Rocha; Maria Romilda Oliari
Guedes da Fonseca, Luiz Sidnei e Tânia Izabel, viúva e filhos do policial militar João Alfredo Nunes
Guedes da Fonseca; Maria Silveira Bittencourt, Ariovaldo, Alcione, Amarildo e Amauri, viúva e filhos
do policial militar Ari Laurindo Bittencourt; Maria Soares do Carmo e Juraci, viúva e filho do policial
militar Juracy Fernandes de Oliveira; Maria Terezinha Goularte Ruas, José Ivan, Jeferson Luiz, Flávia
Corete e Ana Iolenca, viúva e filhos do policial militar Fortunato Ruas; Marilia Campos de Paula,
André Luiz e Julio Cesar, viúva e filhos do policial militar José Carlos de Paula; Marli Ana Demamann,
Alexandra e Adriana, viúva e filhas do policial militar José Pinto Demamann; Marina de Souza Vargas,
Eloá e Zeloá, viúva e filhos do policial militar João Vitalino Vargas; Mariolina Alves Reges e Edison,
viúva e filho do policial militar Alfeu Moreira Reges; Marta Gomes de Borba e Maria Marcelina, viúva
e filha do policial militar Marcelino Nobre; Matilde Pirilo Scalco, Paulo, Tereza, Maria e Claudio, viúva
e filhos do policial militar Leone Scalco; Nádia Nadir Becker, Cária e Adrino, viúva e filhos do policial
militar Jonas de Moraes Becker; Nadita Lopes Silva, viúva do policial militar Orlando de Oliveira Silva;
Nahir Salgado e Dalci, viúva e filho do policial militar Gregório Nazeazeno Salgado; Nair Bacelar de
Lima, viúva do policial militar Damásio Marques de Souza; Nair Aquino de Mattos, Ivete Marina,
Telmo Ideraldo, Nidia Iara, Paulo Regis, Sandra Regina e Ana Cristina, viúva e filhos do veterinário da
Brigada Militar Arizoli Lopes de Mattos; Nair Lopes de Freitas, Loremi, João Deroci e Wanderlei, viúva
e filhos do policial militar João Azevedo de Freitas; Nair Vitória Braga, Maria Edna e Maria do Carmo,
viúva e filhas do policial militar Benício José Braga; Narcy de Oliveira Dellanhese, José Carlos, Luiz
Carlos e Maria de Lourdes, viúva e filhos do policial militar Antonio Dellanhese; Neiva Maria da Silva
Rodrigues, Ana Cristina, Rita de Cássia e Marcia Izabel, viúva e filhas do policial militar José Jarson da
Silva Rodrigues; Nelsi de Andrade Faleiro e Adriane, viúva e filha do policial militar João Luiz Faleiro;
Neracy Prestes Araujo, Gilberto, Giselda e Gilmara, viúva e filhos do policial militar Elcino Ortiz de
Araújo; Noemi de Walle, Adriana Fátima, Rosane, Salete e Vera Lúcia, viúva e filhos do policial militar
Emilio Francisco de Walle; Noemia Paz Soares, Maria Evonir, Terezinha Evoni e Carmen Eroni, viúva e
filhas do policial militar Gaudêncio Lima Soares; Nola Dornelles dos Santos, viúva do policial militar
Antonio Dornelles dos Santos; Odete Correa Gomes, Maria da Glória, Vera Lúcia, Lidia Margarete,
Renite, Almiro, Ney e Djanira, viúva e filhos do policial militar Otales Machado Gomes; Odete Xavier
Pires, Luiz Carlos, Oscar, Vilmar e Vilnei, viúva e filhos do policial militar Oscar Pires; Odila Gomes da
Rocha, viúva do policial militar Milton Gomes da Rocha; Olinda Kaiser Gralha, Ademildo e Alegria,
viúva e filhos do policial militar Angelo Vilanova Gralha; Olimpia Quadros Subtil, Nair, Clair, Rita de
Fárima, Eliane e Alair, viúva e filhos do policial militar Manoel Subtil; Olinna Terezinha da Cunha
Landvoigt, Luiz Alberto, Cristiane e Lisiane, viúva e filhos do policial militar Cipriano dos Santos
Landvoigt; Ondina Silva da Silveira, Flavionor, Zlogir, Roberto e Derli, viúva e filhos do policial militar
Alvarengo Lopes da Silveira; Oraides Matos Fontela e Jorge Ernesto, viúva e filho do policial militar
Ernesto Vargas Fontela; Oscarlinda Reis de Medeiros, viúva do policial militar Vivaldino Medeiros;
Paula Maria Bogado da Silva, viúva do policial militar Wanderlei Celso da Silva; Perceveranda Paim
Cabreira e Marilene, viúva e filha do policial militar Mario Esequiel Cabreira; Pureza Portela do Prado,
Alcides Setembrino, Vivaldo, Jandir, Manoel Francisco, Nelci e João Carlos, viúva e filhos do civil
contratado pela Brigada Militar Maximiliano José do Prado; Ramona de Oliveira Freitas, Lenir, Antonio
Paulo e Ezelmo, viúva e filhos do policial militar Paulo Alves Freitas; Ramona Garragorry Martins,
viúva do policial militar João Coelho Martins; Rejane Meireles da Rosa, Eliane Terezinha, Cenira e
Eloisa, viúva e filhas do policial militar Armando Menezes da Rosa; Rilda Terezinha Rosa Leites, viúva
do policial militar Jenner Saldi de Oliveira Leites; Rita Iolanda Nogueira Leiria, viúva do policial militar
Walter Nogueira Leiria; Rosa Fagundes Silveira, viúva do policial militar Doralino Silveira; Rosalina da
Silva Bueno, Eva, Eni, Aldori, Selanira e Santa, viúva e filhas do policial militar Rivadário Antunes
Bueno; Ruth Souza, viúva do policial militar Oscar Pereira de Souza; Santa Delicia Macado Pohlmann,
viúva do policial militar Arno Adelmar Pohlmann; Santina Ribeiro de Melo e Pedro Venoir, viúva e
filho do policial militar Domingos Luiz Dalla Costa; Seli Saucedo de Moraes, Claudio Edecir, Gelson
Luiz, José Hilton, Gilson Mauro e Mara Regina, viúva e filhos do policial militar Alvino de Moraes;
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Selha de Ávila Pereira, Edson Cladimir, Lindomar Adriano, Gerson e Andréa, viúva e filhos do policial
militar Celmar Bitencourt Pereira; Serlem Pinto de Lima, Giovana, Giovani e Gilmar, viúva e filhos do
policial militar Francisco Jorge de Ávila Lima; Terezinha Oliveira Añaña e Wanderley, viúva e filho do
policial militar Amadeu Costa Añaña; Terezinha Souza da Rosa e José Damião, viúva e filho do policial
militar Hugolino Hipolito da Rosa; Ubaldina dos Santos Salenavél, viúva do policial militar Cassiano
Salenavél; Ulisses Oliveira de Souza e Ibrantina Rosa de Souza, dependentes do policial militar Marino
da Rosa de Souza; Virginia Oliveira de Oliveira e filhos, viúva e filhos do policial militar Francisco
Batista de Oliveira; Yeda Petry Ramos, viúva do policial militar Adalmo Petry; Zélia Clavé Nogueira,
viúva do policial militar Catulino Alves Nogueira; Zilá da Costa Maurício, Paulo Roberto, Carmen
Terezinha, Vera Lúcia e Pedro, viúva e filhos do policial militar Alfredo Alves Maurício; e Zilda Silva
Chagas, viúva do policial militar Benedito Eudóxio das Chagas.
Data de abrangência: 24/04/1978 - 12/02/1982
Dimensão e suporte: 80 folhas em suporte papel
Número: 20
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ieda Bemfica Mattos e Maria Alcina Bemfica Mattos,
viúva e filha de Trajano da Silva Mattos, policial da Brigada Militar falecido em 18 de janeiro de 1959
sem causa da morte citada, Maria Moreira Trindade, Zulma Moreira Trindade e Waldir Moreira
Trindade, viúva e filhos de Ismael Trindade, policial da Brigada Militar falecido em 04 de dezembro de
1969, sem causa da morte citada, e Eva da Rocha Camargo e Maria de Lurdes Camargo, viúva e filha
de Nicanor Camargo, policial da Brigada Militar, sem causa da morte citada, solicitam promoção post
mortem e revisão de pensão por morte em razão de serviço ao Governador do Estado. Anexo
constam: procuração; substabelecimento; acórdão; apelação cível; voto; cálculo; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, um quinquênio e
gratificação por risco de vida a Eva da Rocha Camargo e Maria de Lourdes Camargo, e a pensão, três
quinquênios, gratificação adicional de 15% e gratificação por risco de vida a Maria Moreira Trindade,
Zulma Moreira Trindade, Waldir Moreira Trindade, Ieda Bemfica Mattos e Maria Alcina Bemfica
Mattos.
Data de abrangência: 05/12/1978 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 40 folhas em suporte papel
Número: 3509
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adélia Benvindo de Castro, Marilene Nunes de Gois,
Maria de Lourdes Nunes de Gois e Marlene de Gois Necher, companheira e filhas de João Nunes de
Gois, policial da Brigada Militar falecido em 08 de junho de 1953 sem causa da morte citada, e Idalina
Borba da Silva ou Idalina Borba, mãe de Walter Borba da Silva, policial da Brigada Militar falecido em
07 de março de 1949 em consequência de moléstia adquirida em serviço com causa da morte
ilegível, solicitam graduação post mortem e revisão de pensão ao juiz de direito da Vara da Fazenda
Pública. Anexo constam: traslado de procuração; procuração; substabelecimento; certidão de
casamento de Anildo Necher e Marlene de Gois Necher, nascimento de Idalina Borba, Walter Borba
da Silva, Marlene Nunes de Gois, Maria de Lourdes Nunes de Gois, Larilene Nunes Gois, óbito de
Walter Borba Silva, Adelia Benvindo de Castro, tempo de serviço de Walter Borba da Silva e João
Nunes de Gois; declaração de pessoa idônea, descendentes; portaria; parecer; relatório de inquérito
policial militar; acórdão; precatório; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a elevação da pensão a Adélia Benvindo de Castro, Maria de Lourdes Nunes de Gois,
Marilene Nunes de Gois e Marlene Nunes de Gois, inclusive as parcelas relativas a um quinquênio e
gratificação por risco de vida, acrescidas dos juros legais, fazendo reverter para as demais
beneficiárias as pensões de que eram titulares Marlene Nunes de Gois, por ter adquirido matrimônio,
e Adélia Benvindo de Castro, falecida durante o andamento do processo.
Data de abrangência: 21/07/1975 - 13/01/1983
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Dimensão e suporte: 76 folhas em suporte papel
Número: 104412001
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elsa Amanda Ochoa, mãe de Milton Diogo Ochoa,
policial da Brigada Militar falecido em 03 de março de 1969 em objeto de serviço sem causa da morte
citada, e Joaquina Capelari, viúva de Arlindo Capelari, policial da Brigada Militar falecido em 31 de
julho de 1954 em objeto de serviço sem causa da morte citada, solicitam promoção post mortem e
revisão de pensão vitalícia ao juiz de direito da Vara da Fazenda Pública. Anexo constam: portaria;
procuração de Joaquina Capelari; substabelecimento; apostila; acórdão; precatório; relação de tempo
de serviço de Milton Diogo Ochoa; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com as
portarias concedendo a elevação das pensões.
Data de abrangência: 05/12/1975 - 11/01/1983
Dimensão e suporte: 67 folhas em suporte papel
Número: 3099
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual o Serviço de Pessoal Militar solicita à coordenação da
Secretaria da Administração a revisão do cálculo das pensões vitalícias de familiares de policiais
militares mortos em objeto de serviço, com base na gratificação de quinquênio e risco de vida. A
portaria concede o reajuste aos seguintes pensionistas: Anerys Silveira da Costa, Adelina de Melo
Gomes, Antonia Tereza Machado da Cunha, Alice da Silva Mascarenhas, Aldair Moraes Simões Pires,
Balbina do Amaral Rufino, Basilista Lencina Montanha, Basília Vargas Brites, Clara Campos Duarte
Nunes, Carmélia Nunes Figueira, Carlota Salenova Ilha, Clélia, Célia e Annita de Faria Braga, Cristina
Nunes Homem, Clarinda Vergara Brito, Dalila Bastos Fortes, Dejanyra Santos e Genny Santos, Daici e
Nahyr Salgado, Dorvalina Amoretti Borges, Eva Vieira Klein, Ethelia Costa, Elsa Schmidt Marques, Eva
Doralina Lemes Xavier, Emilia Frota Tarragô, Eleonora de Alencastro Massot, Francisca Alves Chagas,
Glady Cruz Barbosa, Graziela Ferraz Feio, Geni de Souza Dutra, Harvey Jorge, Hania Maria e Haidson
Pedro Brizola da Silva, Horalda Coimbra Borges, Hilda Elheres Fagundes, Jandira Cutti Ebant, Ivone
Gomes de Freitas, Iara Terezinha Gonçalves Ramos, Jacy de Oliveira Piranema, Joaquim Pereira de
Moraes e Sra. Laurentina Pereira de Moraes, Judith Borges, Jurema Rodrigues da Silva, Joaquina
Guterres Alves, Josefina dos Santos, Julieta da Veiga Falcão da Frota, Lilia de Lourdes Menezes da
Rosa, Laudelina Kroeff Vieira da Costa, Laura Policeno da Silva, Lourdes Alves da Silva Pompeo, Lelia
Terezinha Medeiros de Albuquerque, Laudelina Raffo, Leopoldina Pires Zalewski, Leocádia Czamenski
Lopes, Maria Feliciana dos Santos, Maria Lucia dos Santos Amâncio, Maria Antonia Caetano Dutra,
Maria Aristotelina dos Reis Braz, Maria José Louzada, Maria Gonçalves de Freitas, Maria da Conceição
e Maria do Brasil Leão de Aquino, Magdalena Marques Lopes, Matilde Prilo Scalco, Maria Nevina
Borowski de Andrade, Narcy de Oliveira Dellanhese, Nair Vitória Braga, Noemia Paz Soares, Odeth
Corrêa Gomes, Olga Manske Machado, Olinda Kaiser Gralha, Odila Gomes da Rocha, Ruth Souza,
Ramona de Oliveira Freitas, Ramona Garragorry Martins, Sarah Guimarães Fagundes, Ubaldina Dos
Santos Salenavel, Virginia Oliveira de Oliveira, Yeda Petry Ramos, Zelia Clave Nogueira, Zilda Silva
Chagas; bem como Amélia Silveira Duitra, Alda de Melo Machado, Antonia Ida Santos da Silva,
Adolfina Morigi, Alice Farias da Costa, Aurea Chaves Cardoso, Alzira Moraes de Oliveira, Aurides
Machado de Oliveira, Amélia Antunes de Souza, Adélia Benvinda de Castro, Angelino Daitx, Benvinda
Lemos de Assumpção, Cecília Weber da Silva, Cacilda de Souza Norte, Celesa Machado Moreira, Cídia
Cunha de Melo, Dorilda de Oliveira Farias, Diva de Oliveira Roman, Emília Borges Cruz, Eva da Rocha
Camargo, Evany Lopes Machado, Edite Vargas da Silva, Eduwirges Dias Risso, Erotilde Capilheira
Gomes, Elisa Amanda Ochoa, Eloá de Oliveira Flores, Eni de Mello Guinalia, Eny Flores Cardoso, Eracy
Jacy da Silva, Evanisa de Lourdes Boeira da Cruz, Eva Phaim Pavão, Francisca do Canto Ribeiro, Hilda
Schultz de Moura, Irene Jacques Salazar, Ivone França Pereira, Ieda Benfica Matos, Izolda Weisbach
Ramos, Iva Gonçalves Pereira, Ivanir Dias Cardoso, Jose Luiz Gaeta, Jandira Alves Leonora Vaz,
Laudemiro Bittencourt e Sra. Luiza Dorneles Bueno, Lurdes Conceição, Lilia Luiza Gatto Machado,
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Maria Silveira de Bittencourt, Maria de Lourdes da Silva Mello, Maria da Glória Barboza, Mara Regina
Rangel da Rocha, Mariolina Alvez Reges, Marilia Campos de Paula, Maria do Carmo Antunes, Maria
Francisca Tajes Pedroso, Maria da Rosa, Maria Alves de Borba, Maria Moreira Trindade, Maria Luiza
dos Santos Baldoni, Margarida Martins Borck, Maria Edith Severo, Maria Consuelo Soriano da Silveira,
Maria Lorena Ferreira Becker, Maria Helenita dos Santos Bueno, Manoelita Bica Simas, Maria Soares
do Carmo, Maria Romilda Oliari Guedes da Fonseca, Maria Deolina Ramos De Oliveira, Marta Gomes
Borba, Nair Lopes, Neracy Prestes Araújo, Nelsi Andrade Faleiro, Neiva Lopes de Freitas, Noemi de
Walle, Nair Aquino de Mattos, Oscarlina Silva de Silveira, Olinda Terezinha da Cunha Landvoigt,
Ondina Silva da Silveira, Olimpia Quadros Subtil, Perceveranda Paim Cabreira, Rita Iolanda Nogueira
Leiria, Rejane Meireles da Rosa, Rilda Terezinha Raosa Leites, Paula Maria Bogado da Silva, Serlem
Pinto de Lima, Selma de Ávila Pereira, Seli Saucedo de Moraes, Terezinha Souza da Rosa, Zila da Costa
Maurício. O processo é finalizado com as portarias concedendo a revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/06/1976 - 30/07/1981
Dimensão e suporte: 69 folhas em suporte papel
Número: 4933
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Itaboraí Pedro Barcellos, policial da Brigada Militar e
Chefe da Casa Militar, remete ao Secretário de Justiça Romeu de Almeida solicitação de revisão de
pensão da beneficiária Elsa de Sá Carvalho devido à morte de seu filho. Anexo contam: solicitação de
revisão; parecer; entre outros documentos. A Comissão de Pensões Vitalícias, sem encontrar a base
legal do pedido, encaminhou o processo para a Casa Civil, devido à competência da revisão de pensão
ser dessa instituição. O processo é finalizado com o parecer decidindo pelo seu arquivamento.
Data de abrangência: 22/12/1977 - 13/05/1982
Dimensão e suporte: 07 folhas em suporte papel
Número: 998
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Conceição Glória Brandão, viúva de Anysio Alves
Brandão, militar reformado falecido em 15 de agosto de 1972 devido a caquexia, metástases,
carcinoma de bexiga, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/03/1977 - 14/09/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4504
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Georgina Rosa da Silveira Bitencourt, viúva de Adão
Domingues Bitencourt, policial da Brigada Militar falecido em 10 de dezembro de 1937 de morte
natural, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública; declaração de
pensão; atestado de pensionista, vida; parecer, entre outros documentos. O processo é finalizado
indeferindo a solicitação devido ao tempo de serviço do militar ser insuficiente.
Data de abrangência: 21/07/1975 - 24/05/1977
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Vínculo: Revoluções (Serviços ao Estado)
Número: 2083
Acondicionador: 132
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rubem Scheid, deputado, solicita a Celestino Goulart,
Secretário da Justiça, que seja concedida pensão especial a Francisco Corrêa da Silva, ex-combatente
da Revolução Constitucionalista de 1932. Anexo constam: atestado de baixa; ofício; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado informando que a documentação apresentada era
insuficiente, sugerindo que a solicitação fosse feita com base na Lei nº 2717, de 18 de outubro de
1955, tendo o requerente prestado o tempo mínimo de 15 anos de serviço ao Estado.
Data de abrangência: 14/05/1981 - 21/07/1981
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 3816
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Delfina de Souza Jamonot, viúva de Henrique
Jamonot Filho, policial da Brigada Militar que participou das Revoluções de 1923, 1930 e 1932,
falecido em 20 de fevereiro de 1946 devido a tinca pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia a
Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento;
laudo médico; tabela de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido ao tempo de serviço não
ter alcançado o limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 08/03/1976 - 07/03/1983
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 301
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Diva Vargas de Freitas e Edith Vargas de Freitas, filhas de
João Ademar Freitas, policial da Brigada Militar que participou da Revolução de 1932 falecido em 04
de agosto de 1947 em objeto de serviço devido a hemorragia interna por arma de fogo, solicita
concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de nascimento e óbito;
relatório; ofício; memorando; atestado de solteira; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 17/10/1979 - 04/11/1980
Dimensão e suporte: 54 folhas em suporte papel
Número: 111960800
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ida da Silva Eberle ou Ida da Silva Heberle, viúva de João
Antônio Eberle ou João Antônio Heberle, militar que prestou serviços ao Estado na Revolução
Constitucionalista de 1932 falecido em 21 de maio de 1969 devido a acidente vascular cerebral,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito; caderneta militar; título eleitoral; parecer; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido à requerente não ter cumprido a solicitação de encaminhar a documentação à
Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 30/07/1982 - 17/04/1984
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 841908001
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cecilia Tissot Prates ou Cecilia Tizott Prates, viúva de
João Batista Prates Neto ou João Batista Prates Netto, policial da Brigada Militar que combateu no 3º
Corpo Auxiliar durante a Revolução Constitucionalista de 1932, falecido em 04 de outubro de 1973
devido a enfarte do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito; traslado de procuração; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia
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devido ao tempo de serviço não ter atingido o limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 28/04/1982 - 02/03/1983
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 4983
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zeferina Gonçalves dos Santos, viúva de João Carlos dos
Santos, cabo militar reformado falecido em 24 de dezembro de 1959 devido a tuberculose pulmonar,
solicita revisão de pensão vitalícia ao Comandante Geral da Brigada Militar, correspondente à
participação do seu marido na Revolução Constitucionalista de 1932. Anexo constam: certidão de
casamento e óbito; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria que indefere o
pedido, devido à pensão vitalícia ter caráter assistencial, não tendo vínculo entre a pensão e as
vantagens recebidas pelo militar.
Data de abrangência: 02/01/1975 - 29/06/1977
Dimensão e suporte: 59 folhas em suporte papel
Número: 3151
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual João de Carli Sobrinho, policial da Brigada Militar
atuante nas Revoluções de 1924 e 1930 no 2º Batalhão de Infantaria, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: guia de arrecadação; certidão de tempo de
serviço; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é arquivado
devido ao não comparecimento do requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 16/06/1977 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 445923047
Acondicionador: 150
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joaquim Teles Bueno, militar combatente da Revolução
Constitucionalista de 1932 solicita concessão de pensão especial ao Comandante Geral da Brigada
Militar. Anexo constam: atestado de baixa; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado indeferindo a solicitação devido ao requerente não apresentar comprovação de condição
de pobreza, requisito para concessão do benefício.
Data de abrangência: 06/07/1982 - 31/08/1983
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 3109
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alba Gomes Machado, filha de Manoel José Machado,
que serviu na Brigada Militar nas campanhas de 1923, 1930 e 1932, falecido em 27 de junho de 1941
devido a adenoma da próstata e uremia, solicita concessão de pensão especial ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de nascimento, óbito, tempo de serviço; carta manuscrita; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação por falta de
amparo legal.
Data de abrangência: 17/08/1979 - 08/04/1981
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 3807
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ana Somensi do Prado, viúva de Miguel Vieira do Prado,
militar das Forças Revolucionárias do Grupo de Destacamentos General Miguel Costa falecido em 09
de fevereiro de 1976 devido a hemoptise carcinoma brônquico, solicita concessão de pensão vitalícia
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ao Secretário de Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de participação em
destacamento militar; ficha de visita para internamento; parecer; portaria; entre outros documentos.
O processo é arquivado visto que a requerente já recebe pensão dos cofres públicos, decide arquivar
o processo.
Data de abrangência: 06/05/1980 - 19/11/1982
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 4592
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Terezinha Borges de Almeida, representante de seu avô
Missak Pereira de Almeida, militar, solicita concessão de pensão especial a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado, referente à participação de seu avô na Revolução Federalista de 1923 e na
Revolução de 1924. Anexo constam: carta de solicitação; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido à requerente não ter completado a instrução do mesmo.
Data de abrangência: 29/11/1977 - 13/05/1982
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 3601
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nereu Paz de Oliveira, sargento de reserva da Brigada
Militar, solicita concessão de pensão vitalícia por serviços prestados ao Estado na Revolução
Constitucionalista de 1932 a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: atestado de
tempo de serviço; informação; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido ao tempo de serviço não ter atingido o
limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 24/12/1976 - 24/10/1977
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 4615
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Umberlina Ramos dos Santos ou Umbelina Ramos dos
Santos, Sara Gonçalves Ramos Sisto, Corintha Ramos Maldine e Malvina de Oliveira Garcia, irmãs de
Odorico Gonçalves Ramos Sobrinho, policial da Brigada Militar falecido em combate em 11 de
setembro de 1932 durante a Revolução Constitucionalista por motivo desconhecido, solicitam
concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo
constam: processo de devolução de documentos, concessão e revisão de pensão por morte para
Izabel Machado; certidão de nascimento, óbito e quitação de dívida pública de Izabel Machado,
casamento de Appeles Ferreira dos Santos e Umbelina Gonçalves Ramos, Cyro Garcia e Malvina de
Oliveira, Darcy de Freiras Maldini e Corintha Machado Ramos, José Miguel Sisto Lopes e Sara
Gonçalves Ramos, tempo de serviço; auto de ação ordinária; atestado de pobreza de Izabel Machado
Ramos; traslado de procuração, nascimento de Odorico Gonçalves Ramos Sobrinho, casamento de
Izabel Pires Machado e Manoel Gonçalves Ramos Filho, óbito de Manuel Gonçalves Ramos Filho,
tempo de serviço; acórdão; decisão judicial; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é arquivado mediante indeferimento da solicitação.
Data de abrangência: 31/07/1980 - 18/11/1998
Dimensão e suporte: 67 folhas em suporte papel
Número: 14851200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francelina Marques de Andrade, viúva de Orlando
Antônio Sobrinho, policial da Polícia Municipal de Encantado e combatente da Revolução de 1930 e
Revolução Constitucionalista de 1932, falecido em 23 de setembro por motivo desconhecido, solicita
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concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
pensionista; procuração; atestado de exercício de função, pobreza; portaria de nomeação,
exoneração; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a
solicitação devido à requerente já receber pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/08/1982 - 25/08/1983
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 15191200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olga Cardoso da Silva Sobrinho, viúva de Otavio Antonio
Sobrinho, policial da Polícia Municipal de Encantado e combatente da Revolução de 1930 e 1932
falecido em 10 de dezembro de 1979 por motivo não informado, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço;
título eleitoral; nomeação; atestado de exercício de função, idoneidade pública, pobreza; certificado
de reservista; declaração de pensão; procuração; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à falta de amparo legal.
Data de abrangência: 06/08/1982 - 02/03/1983
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 82
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosalino Toldo solicita concessão de pensão ao
Governador do Estado, referente ao seu tempo de serviço na Brigada Militar durante a Revolução de
1932. Anexo constam: comprovante de participação efetiva; nomeação; certidão de tempo de
serviço; procuração; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a
solicitação devido à falta de amparo legal.
Data de abrangência: 23/12/1974 - 13/01/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2903
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Santana Hilário Bueno, militar, solicita concessão de
pensão vitalícia a Sinval Guazelli, Governador do Estado, referente aos serviços prestados ao Estado
durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Anexo constam: certidão de tempo de serviço;
parecer; portaria; entre outros documentos. A Comissão de Pensões Vitalícias decidiu por indeferir a
solicitação, devido ao tempo de serviço não ter atingido o mínimo necessário.
Data de abrangência: 27/12/1976 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 5375
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nanci de Lima Pires, filha de Vicentino Fernandes ou
Vicentino Lima, oficial da Brigada Militar, sem data ou causa da morte citadas, solicita ao Governador
do Estado se tem direito de amparo do Estado ou pensão militar em virtude de ter servido às Forças
regulares do Estado na Revolução de 1932. Anexo constam: declaração de serviço prestado; artigo
sobre o movimento revolucionário em Santo Ângelo; entre outros documentos. O processo é
finalizado com ofício da comissão informando à requerente que inexiste direito dos familiares à
percepção de pensão militar ou vitalícia.
Data de abrangência: 04/12/1975 - 19/02/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3117
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Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Israel Xavier Ramos, ex-combatente, solicita revisão de
pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: requerimento; ofício; entre
outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a solicitação de revisão de pensão
por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 07/08/1978 - 25/06/1984
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Vínculo: Força Expedicionária Brasileira
Número: 4145
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irene Reges Alcântara ou Irene Regis Alcantara, viúva de
Álvaro Alcantara, integrante da Força Expedicionária Brasileira falecido em 05 de setembro de 1968
devido a infarto e fibrilação ventricular, cardiopatia isquêmica e cardiopatia arteriosclerótica
hipertensiva, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
portaria concedendo pensão vitalícia a Álvaro Alcântara; certidão de pagamento de impostos,
pensão, casamento, óbito, bens imóveis; laudo médico; atestado de pensionista, pobreza; escritura
de quitação; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/10/1977 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 3061
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Armindo Beno Nitsche, ex-combatente da Força
Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial, tendo servido no Teatro de Operações da Itália,
solicita concessão de pensão por serviços prestados ao Estado a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: atestado médico, pobreza, pagamento de imposto, pensão, bens imóveis;
certidão de reservista, exercício de cargo público; declaração de pensão, bens imóveis; laudo médico;
entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao não comparecimento do requerente à
Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 19/07/1976 - 22/02/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3241
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ernani Dornelles, soldado da Força Expedicionária
Brasileira na Itália, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
diploma da medalha de campanha; certificado de reservista; envelope; parecer contendo a resolução
do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento do
requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 11/08/1977 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 559
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual João Joaquim dos Santos, militar, solicita ao Governador
do Estado a cessão da pensão vitalícia para poder habilitar-se a receber os proventos de inatividade
como integrante da Força Expedicionária Brasileira. Anexo constam: portaria de concessão de pensão
vitalícia; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria cessando a
pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 16/02/1977 - 20/04/1977
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 3240
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leopoldo Pedro Keller, soldado da Força Expedicionária
Brasileira na Itália, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
diploma da medalha de campanha; certificado de reservista; envelope; parecer contendo a resolução
do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento do
requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 11/08/1977 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 3287
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Osvaldo Machado Soares, ex-integrante da Força
Expedicionária Brasileira na Itália, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certificado de reservista; certidão de nascimento; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento do
requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 15/08/1977 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 3062
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Reinoldo Wilms, ex-combatente da Força Expedicionária
Brasileira na Segunda Guerra Mundial, tendo servido no Teatro de Operações da Itália, solicita
concessão de pensão por serviços prestados ao Estado a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: atestado médico, pobreza, pensão, bens imóveis; certidão de reservista, exercício de
cargo público; declaração de pensão, bens imóveis; laudo médico; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido ao não comparecimento do requerente à Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 19/07/1976 - 22/02/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3242
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zenaido Munhoz, soldado da Força Expedicionária
Brasileira, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de tempo de serviço; envelope; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento do requerente à Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 11/08/1977 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Vínculo: Casa Civil
Número: 2256
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hermínia dos Santos Melo, viúva de Silvestre Cantídio
de Melo, marceneiro lustrador da Casa Civil falecido em 30 de julho de 1973 devido a coma cerebral,
parada respiratória, edema cerebral e trombose cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a
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Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão,
pagamento de impostos, tempo de serviço; atestado de residência; declaração de pensionista;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 19/06/1979 - 04/09/1979
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 937
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Rita de Almeida Salaberry, Rosangela Maria de
Almeida Salaberry, Valdir Salaberry Junior, Paulo Ribeiro de Almeida Salaberry e Rosana Maria de
Almeida Salaberry, viúva e filhos de Valdir Salaberry, motorista da Casa Civil falecido em 06 de junho
de 1966 em objeto de serviço devido a hemorragia interna consecutiva de ferimento penetrante do
abdômen por bala, solicitam revisão de pensão à Secretaria da Justiça. Anexo constam: processos de
pensão; certidão de nascimento, casamento, óbito; ofício; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de
pensão e retirando o benefício de Paulo Ricardo de Almeida Salaberry, visto que completou a
maioridade.
Data de abrangência: 17/08/1966 - 25/06/1984
Dimensão e suporte: 99 folhas em suporte papel
Vínculo: Colônia Penal Agrícola General Daltro Filho | Departamento de Instituto Penal em Porto
Alegre
Número: 3922
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hermínia do Couto Pias ou Hermínia Couto Pias, viúva
de Marino Astrogildo Pias, eletrotécnico da Colônia Penal Agrícola General Daltro Filho e do
Almoxarifado Central do Departamento de Instituto Penal em Porto Alegre falecido em 15 de janeiro
de 1967 devido a parada respiratória e cardíaca, hipotensão arterial, choque, hemorragia congestiva,
diabete descompensado e hipertensão porta, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da
Justiça. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à não
caracterização de relação entre a causa da morte e o serviço exercido pelo falecido.
Data de abrangência: 17/09/1981 - 19/03/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Vínculo: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
Número: 1476
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eliza Silva da Silva, viúva de Manoel João da Silva ou
João Manoel da Silva, servidor público da Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)
falecido em 07 de outubro de 1971 devido a tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida em decorrência de não alcançar os 15 anos mínimos de serviço para obter a pensão.
Data de abrangência: 18/04/1981 - 02/05/1985
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Vínculo: Delegacia Veterinária Regional de Soledade
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Número: 450
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marilice Silveira Rossin ou Marilice Silveira Rossim,
Luciano Silveira Rossin e Raquel Silveira Rossin, viúva e filhos menores de João Cirano Rossin ou João
Cirano Rossim, guarda sanitário rural da Delegacia Veterinária Regional de Soledade falecido em 27
de julho de 1978 em objeto de serviço devido a traumatismo cranioencefálico em acidente de
trânsito, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Luciano Silveira Rossin, Raquel Silveira Rossin,
ocorrência de trânsito; levantamento de acidente de trânsito rodoviário; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, acrescido de parcela
relativa a dois avanços, devendo o benefício ser dividido entre os três beneficiários, cabendo metade
à viúva e outra metade, em partes iguais, aos menores.
Data de abrangência: 25/10/1978 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Vínculo: Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER)
Número: 15461200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Manoela Paz Bastilha, viúva de Adão Derli Bastilha,
rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 21 de junho de 1977
devido a pneumonia decorrente de hemiplegia e hipertensão, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, bens imóveis, pensão;
atestado de pobreza; declaração de tempo de serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à não correta instrução pela requerente.
Data de abrangência: 02/09/1982 - 23/03/1987
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 4645
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Redel de Oliveira, viúva de Adão Flores de Oliveira,
servidor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em 27 de abril de
1968 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública; atestado
de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/11/1975 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 74
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Martina Borges da Silva, viúva de Adão Lopes da Silva,
rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul falecido em
18 de maio de 1974 devido a parada e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Presidente da Comissão de Pensões Vitalícias do Estado. Anexo constam: atestado de pobreza,
pensão; guia de recolhimento; certidão de óbito, casamento, tempo de serviço, pensão, bens
imóveis; apostila; laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/07/1976 - 18/09/1980
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
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Número: 102
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Martina Borges da Silva, viúva de Adão Lopes da Silva,
rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 18 de maio de 1974
devido a parada cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Diretor Geral da Secretaria
Administrativa do Estado. Anexo constam: boletim de diligência; certidão de pensão, tempo de
serviço, óbito, bens imóveis; atestado de pobreza; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com ofício recomendando à requerente submeter-se a inspeção de saúde para comprovar
incapacidade para o trabalho, já que encontra-se em idade inferior à mínima para concessão de
pensão.
Data de abrangência: 09/05/1977 - 02/05/1979
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 2074
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Isaltina Machado dos Santos e Eloina Machado dos
Santos, viúva e filha maior de Almerindo Guterres dos Santos, rodoviário do Departamento
Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 03 de janeiro de 1977 devido a enfarte do miocárdio
e encefalopatia hipertensiva, solicitam concessão de pensão a José Augusto Amaral de Souza,
Governador do Estado. Anexo constam: tabela de tempo de serviço; certidão de casamento, óbito,
pensão, bens imóveis, pagamento de impostos, tempo de serviço; resolução; traslado de procuração;
atestado de pobreza; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo à viúva a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/02/1981 - 21/07/1983
Dimensão e suporte: 45 folhas em suporte papel
Número: 3074
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Catarina Villasboas ou Catarina Villaboas, companheira
de Alvaro Uflacker, mecânico do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 22
de junho de 1967 devido a insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória e câncer do pulmão,
solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam:
processo de justificação; certidão de tempo de serviço, pensão, bens imóveis, pagamento de
impostos, intimação, casamento religioso, óbito, nascimento de Ambrosina Uflacker, Luiz Carlos
Uflacker, José Carlos Uflacker; resolução de concessão de gratificação adicional de 25%; atestado de
pobreza; declaração de bens imóveis; atestado de pensão; termo de compromisso; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia
devido à requerente não ter sido casada no civil, não havendo, portanto, amparo legal para
atendimento do pedido.
Data de abrangência: 14/08/1978 - 23/11/1978
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 2088
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Natália de Souza, viúva de Amâncio Antônio de Souza,
rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em 28 de dezembro
de 1977 devido a edema agudo de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/05/1981 - 07/07/1982
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
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Número: 2810
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Donatila Rohrig da Rocha, Rosemary Rohrig da Rocha,
Rosalba Rohrig da Rocha, Rosângela Rohrig da Rocha e Rosane Rohrig da Rocha, viúva e filhas de
Amaro Ubatuba da Rocha, topógrafo do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER)
falecido em 20 de fevereiro de 1980, em objeto de serviço, devido a hemorragia interna consecutiva
a fratura de ossos do crânio e desorganização de subst. nervosa encefálica, solicitam concessão de
pensão vitalícia ao Diretor Geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem. Anexo
constam: certidão de nascimento, casamento e óbito; relatório médico; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/02/1980 - 04/11/1980
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 3641
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olga Uflacker Eschberger, viúva de Bruno Eschberger,
rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em 31 de julho de
1975 devido a edema agudo de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de
pensionista; declaração de bens imóveis, quitação de dívida pública, pensão; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/08/1981 - 29/12/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3465
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ilma Gomes Uflacker, viúva de Didimo Uflacker Filho,
soldador do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em 02 de dezembro
de 1970 devido a septicemia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; declaração de pensionista;
atestado de propriedade de bens imóveis, residência fixa e pobreza; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/09/1977 - 27/10/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3655
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olivia dos Santos Menezes, viúva de Diógenes Gomes de
Menezes, rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 08 de
fevereiro de 1978 sem causa da morte citada, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto
Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, tempo de serviço,
pensão; atestado de residência, pensão; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à
requerente não ter completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 21/08/1979 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 4932
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Pereira, viúva de Elisário Rodrigues, jornaleiro e
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servidor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em 13 de setembro
de 1950 devido a T.B.C. pulmonar solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de nascimento de Eva Pereira, João Pedro Rodrigues, Basilio Rodrigues,
Maria Zaida Rodrigues, Maria Marcina Rodrigues, Olmiro Rodrigues, Aldomiro Rodrigues, óbito,
tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a
solicitação devido à falta de amparo legal, pois o benefício não é concedido à companheira do
servidor falecido.
Data de abrangência: 11/03/1977 - 07/08/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3738
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Pereira dos Santos, viúva de Faustino José Barboza,
servidor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em 30 de novembro
de 1972 devido a embolia cerebral, cor pulmonale e enfisema pulmonar, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
quitação de dívida pública, pensão; título de aposentadoria; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/10/1978 - 25/07/1979
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3215
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Fermina Flores Pereira, viúva de Francisco de Paula
Pereira, rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 23 de outubro
de 1978 devido a enfisema pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, parada cardíaca, desequilíbrio
hidroeletrolítico e cirrose hepática, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de
Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito,
pensão, bens imóveis, pagamento de impostos; atestado de residência, pensão, pobreza; declaração
de pensão, residência, pobreza, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/08/1981 - 19/08/1985
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 1280
Acondicionador: 117
Conteúdo: O processo administrativo pelo qual Ana Maria Cuppini Dalcorso, viúva de Guerino
Dalcorso, motorista do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em 21 de
junho de 1975 devido a infarto do miocárdio, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido a falta de amparo
legal.
Data de abrangência: 26/03/1980 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4301
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Silveira Moralles, Max Ricardo Silveira
Moralles, Lígia Silveira Moralles e Alberto Silveira Moralles, viúva e filhos de Homero Marques
Moralles, rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em objeto
de serviço devido a parada cardiorrespiratória e acidente vascular cerebral, solicitam concessão de
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pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento
de Max Ricardo Silveira Moralles, Lígia Silveira Moralles e Alberto Silveira Moralles; atestado médico;
aviso de acidente; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia e sua redistribuição a partir da maioridade de um dos requerentes.
Data de abrangência: 31/05/1979 - 14/01/1985
Dimensão e suporte: 46 folhas em suporte papel
Número: 1511
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carlota Rodrigues dos Anjos Fernandes, viúva de João
Fernandes dos Santos, servidor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 25
de julho de 1972 devido a caquexia, carcinoma gástrico solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, título de aposentadoria, tempo
de serviço, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 02/05/1979 - 25/07/1979
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1929
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Crespina Luciana dos Santos, viúva de Manoel dos
Santos, servidor do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em 26 de
junho de 1976 devido a insuficiência aguda do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de
dívida pública, pensão; resolução de aposentadoria; atestado de pensionista, pobreza; declaração de
bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/03/1981 - 27/07/1983
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 1405
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emília Silveira Firme, viúva de Manoel José Firme,
rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 09 de setembro de
1976 devido a pneumonia, caquexia e trombose cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, pagamento de impostos, pensão,
óbito; declaração de bens imóveis; resolução de concessão de gratificação; atestado de pobreza;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 28/03/1979 - 25/07/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3355
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Batista da Silva, viúva de Manoel Marques da
Silva, rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 05 de outubro de
1980 devido a edema agudo de pulmão, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e
septicemia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: portaria
de aposentadoria; certidão de casamento, óbito, pensão, lançamento; declaração de bens imóveis;
atestado de pensão, residência, pobreza; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 17/02/1981 - 28/12/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3514
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria José da Silva Câmara Torres, viúva de Marçal da
Costa Torres, funcionário público do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER)
falecido em 01 de julho de 1964 devido a tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito e pensão; concessão de
aposentadoria; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de pensão; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/09/1977 - 27/10/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 539
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olímpia Paz Flôres, viúva de Olavo Bilharva Flôres,
rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER) falecido em 01 de junho de
1969 devido a cirrose hepática, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos, tempo de serviço;
atestado de pensão, residência; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/10/1975 - 29/10/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 958
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Malvina Nunes Barboza, viúva de Oliverio José Barbosa,
rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 24 de setembro de
1968 devido a contusão cerebral e fratura de ossos do crânio, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pagamento de impostos,
pensão, tempo de serviço; declaração de bens imóveis; atestado de pobreza; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/03/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 189912001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorilda Quadros da Costa, viúva de Pompílio Pereira da
Costa, rodoviário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem falecido em 13 de maio de
1969 devido a enfarto agudo do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto
Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento,
óbito, pagamento de impostos, pensão; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis,
pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/07/1982 - 18/04/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1063
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Alminda da Rosa, viúva de Roque Leão da Rosa,
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servidor público do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul (DAER)
falecido em 15 de abril de 1971 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e
propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista; declaração de pensão e
propriedade de bens imóveis; ofício; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada devido a requerente já ser pensionista do IPE e possuir um
imóvel.
Data de abrangência: 24/03/1975 - 11/11/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 3596
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Natalina Machado Figueiredo, viúva de Theodoro
Rodrigues de Figueiredo ou Teodoro Rodrigues Figueiredo, rodoviário do Departamento Autônomo
de Estradas de Rodagem falecido em 18 de fevereiro de 1945 devido a tuberculose pulmonar, solicita
desarquivamento de processo anterior de pedido de concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; certidão de tempo de serviço,
óbito, casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao não
comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 23/09/1977 - 12/05/1982
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Vínculo: Departamento das Prefeituras Municipais
Número: 4404
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izaura Nunes dos Santos, viúva de Helio dos Santos,
servidor do Departamento das Prefeituras Municipais falecido em 27 de fevereiro de 1956 devido a
infarte do miocárdio, hipertensão arterial e arteriosclerose, solicita concessão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens
imóveis; atestado de residência, pobreza, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria indeferindo a concessão de pensão devido ao tempo de serviço prestado
não ter atingido o limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 05/09/1975 - 24/02/1976
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Vínculo: Departamento de Institutos Penais
Número: 4358
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amélia Alves Ramos, viúva de Pedro Ramos, servidor de
almoxarife no Departamento de Institutos Penais falecido em 13 de outubro de 1962 devido a ictus
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, quitação de dívida pública; atestado de residência fixa e
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/11/1977 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Vínculo: Departamento Estadual de Abastecimento de Leite (DEAL)
Número: 5418
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Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zeni Barros, viúva de Brasilício Alves Silveira, industriário
do Departamento Estadual de Abastecimento de Leite (DEAL) falecido em 17 de setembro de 1974
devido a insuficiência respiratória, solicita concessão de pensão ao Secretário de Estado da Justiça.
Anexo constam: certidão de óbito e tempo de serviço; atestado de aposentadoria por invalidez;
parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em
decorrência de a requerente não apresentar os documentos necessários para a concessão de pensão.
Data de abrangência: 18/12/1981 - 22/02/1983
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 7091200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jalma Pinto Costa, viúva de José Silveira Costa, servidor
do Departamento Estadual de Abastecimento de Leite (DEAL) falecido em 06 de outubro de 1976
devido a coma hepático e cirrose septal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da
Secretaria da Administração. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço;
atestado de pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido
ao benefício da complementação de pensão ser concedido exclusivamente ao servidor aposentado
cuja integralidade de proventos é mantida.
Data de abrangência: 28/04/1982 - 13/12/1982
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Vínculo: Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais
Número: 3065
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edith Minuto Oliveira Costa, viúva de Abajuba de
Oliveira Costa, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 10 de
janeiro de 1975 devido a insuficiência cardiorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: declaração de pensão; certidão de casamento, óbito, tempo
de serviço e pensão; atestado de pobreza e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 14/07/1975 - 24/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1193
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nahir Lopes de Santana, viúva de Adauto Cláudio de
Santana, servidor do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 30 de abril de 1965
devido a derrame cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/03/1981 - 02/10/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3562
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carolina Boides Gomes, viúva de Adelino Gomes,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 18 de maio de 1978 devido
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a acidente vascular cerebral, arteriosclerose e edema agudo do pulmão, solicita concessão de pensão
vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo
de serviço, casamento de Adelino Gomes e Carolina Boides Gomes, Valdir Gomes e Elaine de Arruda
Gomes, José Silveira de Moraes e Vanda Gomes de Moraes, óbito, bens imóveis, pensão; atestado de
residência, pobreza, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/09/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4146
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Enedina Pereira da Silva, viúva de Adelino Pedro da
Silva, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Rio Grande falecido em 11 de
janeiro de 1973 devido a tamponamento cardíaco e infarto do miocárdio, solicita concessão de
pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de
serviço, casamento, óbito, pagamento de imposto, pensão; atestado de residência; declaração de
bens imóveis, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/09/1975 - 27/10/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4458
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gabriella Marina Rocha Valle, viúva de Adyr Antônio
Castilhos do Valle, oficial administrativo do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Porto
Alegre falecido em 07 de junho de 1962 devido a insuficiência respiratória e bronquite crônica com
enfisema, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de imposto; atestado de residência,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/10/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4604
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adolphina Partichelli Menestrino, viúva de Aldino
Menestrino Filho, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 08 de
março devido a câncer de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazelli, Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de
dívida pública; atestado de pensionista, residência fixa; declaração de bens imóveis, pensão; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/11/1975 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 1425
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair Silva de Paula, viúva de Aldo Santos de Paula,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 27 de junho de 1971 devido
a metástase de CA próstata caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Diretor Geral do
Tesouro do Estado. Anexo constam: declaração de pensão e propriedade de bens imóveis; certidão de
casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; despesas funerárias; atestado de pensionista; atestado
de pobreza; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
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indeferida em decorrência de a requerente não possuir as condições mínimas de pobreza para o
recebimento da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/04/1981 - 20/06/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 864
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alda Fonseca da Cruz ou Alda da Fonseca da Cruz, viúva
de Alécio Martins da Cruz, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em
31 de julho de 1968 devido a câncer de estômago, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: atestado de residência, pensionista; certidão de tempo de
serviço, óbito, casamento, pagamento de impostos, pensão; declaração de bens imóveis; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/03/1978 - 06/09/1979
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 4525
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Marin Peres, viúva de Alexandre Peres, portuário
do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 09 de setembro de 1973 devido a
desidratação e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos;
declaração de bens imóveis; atestado de residência, pessoa idônea, pensionista; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/11/1978 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4030
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonieta Alves Beroni ou Antonietta Alves Beroni, viúva
de Alfredo Beroni, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 06 de
março de 1936 devido a câncer de estômago, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto
Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito,
casamento, pagamento de impostos, pensão; declaração de pensão, bens imóveis; atestado de
residência, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/10/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1222
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olinda Ramalho, viúva de Alfredo Xavier Pereira,
servidor administrativo do Departamento Estadual de Portos, Rio e Canais falecido em 09 de março
de 1955 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de nascimento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e
tempo de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de pensão e propriedade de bens
imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida em decorrência da requerente não ser oficialmente casada com o falecido.
Data de abrangência: 08/07/1982 - 24/05/1984
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4085
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Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice Daniel Ferreira, viúva de Alsemirio Marques
Cardoso, funcionário público do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 13 de
maio de 1974 devido a câncer gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e propriedade de bens imóveis;
portaria; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/10/1976 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 10581200
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Altina Justina Rodrigues de Rodrigues, viúva de Altino
Porto Rodrigues, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 20 de
dezembro de 1962 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia a José
Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço, quitação de dívida pública; atestado de pensionista, pobreza; parecer; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao falecimento da requerente.
Data de abrangência: 16/04/1983 - 18/04/1983
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 1199
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celi Freitas Mattos, viúva de Álvaro Mattos, portuário
do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 02 de setembro de 1978 devido a
carcinoma gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado, José Augusto
Amaral de Souza. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação
de dívida pública; atestado de pobreza e pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 09/03/1980 - 15/08/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3686
Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lucia da Costa Alves, viúva de Antonio de Oliveira Alves,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em data não informada, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de
serviço; atestado de pobreza; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
indeferindo a solicitação devido ao tempo de serviço não ter atingido o tempo mínimo necessário.
Data de abrangência: 16/09/1976 - 16/08/1978
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 3819
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irene Pereira, viúva de Antonio Gonçalves Pereira,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Rio Grande falecido em 16 de
dezembro de 1974 devido a hemorragia cerebral e arteriosclerose, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
pensão, bens imóveis; declaração de pensionista; atestado de pensionista, residência; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 22/09/1975 - 24/02/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2403
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Aldina Lemos Martins, viúva de Antônio Manoel
Martins, servidor do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 19 de agosto de
1954 devido a insuficiência cardiorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de
bens imóveis; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de residência fixa e
pobreza; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
arquivada devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 30/04/1975 - 09/12/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1973
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Osmarina Affonso Maria, viúva de Antônio Maria,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 27 de dezembro de 1974
devido a insuficiência cardiorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de
Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
pensão, quitação de dívida pública; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis,
pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/04/1981 - 22/08/1983
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 184312001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irvalmira Pereira Rechia, viúva de Antonio Rechia,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 13 de setembro de 1969
devido a uremia e insuficiência renal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, pensão, bens imóveis, óbito; atestado de
residência, pobreza, pensionista; declaração de pensão, pobreza, bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/10/1982 - 20/08/1985
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 604
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lucilde Vaz da Silva, viúva de Antônio Vaz da Silva,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 12 de novembro de 1953
devido a insuficiência cardíaca, coronariopatia e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, quitação
de dívida pública; atestado de residência fixa e pobreza; parecer; portaria; entre outros documentos.
O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido ao tempo de serviço não ter atingido o
tempo mínimo necessário.
Data de abrangência: 14/02/1977 - 27/07/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 3567
Acondicionador: 84
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Florisbella Augusta de Moraes, viúva de Antunes
Francisco Martins, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 14 de
dezembro de 1975 devido a efideliome ulcerado de pele, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: declaração de bens imóveis; atestado de pobreza; certidão de
bens imóveis, pagamento de impostos, casamento, óbito, pensão; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/07/1976 - 31/05/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4908
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Isaltina Silva Pedrazzi ou Izaltina Silva Pedrazzi, viúva de
Aristides Pedrazzi, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 18 de
junho de 1950 devido a edema agudo pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de
dívida pública; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 20/08/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 7931200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Rachel dos Santos Costa, viúva de Aristore Alves
da Costa, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 08 de junho de
1981 devido a acidente vascular encefálico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, quitação de
dívida pública, pensão; atestado de pobreza e pensionista; declaração de bens imóveis, pensão;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/05/1982 - 23/03/1987
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte pape
Número: 3682
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alaydes Machado Espírito Santo, viúva de Arlindo
Espírito Santo, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 26 de maio
de 1979 devido a acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto
Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, pensão, quitação de dívida pública, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/09/1981 - 23/11/1983
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 1232
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hilda Francioni Pereira, viúva de Armando Pereira,
servidor público do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Rio Grande falecido em 15 de
fevereiro de 1961, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de
pensionista e pobreza; declaração de pensão de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
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contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/04/1975 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 172 folhas em suporte papel
Número: 1502
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Doralina Gomes da Cruz, viúva de Ataliba José Cruz,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 05 de setembro de 1974
devido a acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de
dívida pública, pensão; atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; declaração de
rendimentos, parecer; portaria, entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/04/1975 - 24/02/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3808
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Doralícia da Silva Pereira, viúva de Avelino Cesário
Pereira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 19 de junho de
1980 devido a carcinoma de esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/09/1980 - 13/01/1982
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1327
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Silva de Mesquita, viúva de Brasil Pereira de
Mesquita, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 20 de dezembro
de 1966 devido a acidente vascular cerebral hemorrágico, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão;
atestado de pobreza, pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/04/1975 - 19/01/1976
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1780
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Orlandina Tavares da Silva, viúva de Campolino da Silva,
servidor do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Rio Grande falecido em 22 de março
de 1971 devido a C A de estômago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo contam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço e propriedade de bens
imóveis; declaração de pensionista e propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensão;
ofício; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/03/1975 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 1433
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Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracilda Alves da Silva, viúva de Carlos Silva, portuário do
Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 23 de abril de 1976 devido a enfarte do
miocárdio, cor pulmonale e enfisema pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de pensão, tempo de serviço, pagamento de impostos,
casamento, óbito; atestado de residência; declaração de pensão; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já
perceber benefício do órgão previdenciário, não apresentando as condições de pobreza necessárias
para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 17/04/1978 - 07/08/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1213
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosella Alves Brasil, viúva de Cassimiro Ribeiro Brasil,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 23 de maio de 1976 devido
a acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis;
atestado de pobreza, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/03/1977 - 27/07/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3563
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Geny Pereira da Silva, viúva de Dario Gomes da Silva,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 22 de setembro de 1978
devido a trombose cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens
imóveis; declaração de bens imóveis, pensão; atestado de residência, pobreza, pensão; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/09/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4771
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celina Brum da Silveira, viúva de Dario Lima da Silveira,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 16 de março de 1969
devido a caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado José Augusto
Amaral de Souza. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação
de dívida pública; atestado de pensionista; carteira de trabalho e previdência declaração de pensão,
bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/11/1980 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3244
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ivone Cirne Avila, viúva de Décio Medeiros Avila,
porteiro do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 22 de abril de 1965 devido a
insuficiência cardiorrespiratória, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e
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pensão; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de pensão e propriedade de
bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/07/1975 - 22/10/1975
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 7
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Conceição Almeida Pedreira, viúva de Domiciano
Gonçalves Pedreira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 07 de
agosto de 1975 sem causa da morte citada, solicita revisão de pensão vitalícia a Oscar Machado da
Silva, Secretário da Administração. Anexo constam: requerimento; informação; ofício; entre outros
documentos. O processo é finalizado com ofício esclarecendo que a requerente não tem direito à
revisão do benefício que percebe por não ser pensionista do Estado.
Data de abrangência: 24/11/1978 - 27/03/1979
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 4514
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Emerim Guatimusim ou Maria Emerim
Guatymusim, viúva de Domingos Guatimusim ou Domingos Guatymusim, ferroviário dos Serviços de
Transporte Ferroviário e lacustre do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 15
de outubro de 1965 devido a infarto do miocárdio e artério esclerose, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito, casamento,
bens imóveis, pensão; atestado de pobreza, residência, pensionista; declaração de bens imóveis;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 10/10/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4580
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Mercedes da Silva Ávila, viúva de Elias de Ávila,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 30 de outubro de 1961
devido a uremia e perfuração da bexiga, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: declaração de bens imóveis, manutenção de benefício; certidão de
pagamento de impostos, casamento, tempo de serviço, óbito de Elias de Ávila e Mercedes da Silva
Ávila, pensão; atestado de residência, pobreza, pensionista; parecer; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à requerente ter falecido antes da concessão do benefício.
Data de abrangência: 28/11/1980 - 23/06/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 955
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorvalina Antonia Martins Fontes, viúva de Elpidio
Fontes, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 10 de dezembro de
1967 devido a asfixia mecânica por enforcamento, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de tempo de serviço, casamento,
propriedade de bens imóveis, pensão e pensionista; atestado de pobreza; declaração de pensionista e
propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada devido a requerente ser proprietária de um imóvel e uma
pensão do INPS.
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Data de abrangência: 17/03/1975 - 21/09/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2211
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clara Corina Rodrigues Madalena, viúva de Ernesto José
Martins, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 26 de fevereiro de
1965 devido a hemorragia cerebral e hipertensão arterial, solicita desarquivamento do processo de
concessão de pensão vitalícia ao Supervisor Administrativo da Secretaria do Interior e Justiça. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; certidão de óbito, casamento, tempo de serviço,
pensão; atestado de pobreza, residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/06/1976 - 15/06/1977
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 276
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hilda de Souza Nascimento, viúva de Estevão
Nascimento ou Estevam Nascimento, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais
falecido em 29 de março de 1970 devido a insuficiência respiratória e bronquite crônica, solicita
concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis; escritura pública de compra e venda de imóvel; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/01/1978 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 967120019
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ema Medeiros Perfeito, viúva de Estevão Vieira Perfeito,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 22 de janeiro de 1962
devido a infarto do miocárdio, arteriopatia coronária, arteriosclerose e hipertensão arterial, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de
serviço, casamento, óbito, pensão, lançamentos; atestado de pobreza, residência, pensão; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/06/1982 - 05/01/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1871
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Doralia Goulart da Silveira, viúva de Eugênio Alves da
Silveira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 17 de março de
1960 devido a úlcera no estômago, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de
dívida pública; atestado de pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/05/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 1792
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gilda Freitas Bandeira, viúva de Eustaquio Pinto
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Bandeira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 22 de agosto de
1974 devido a acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, tempo de serviço, pensão, bens
imóveis, óbito; atestado de pobreza, residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/05/1977 - 13/10/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1430
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Holandina dos Santos Gonçalves, viúva de Faustino
Gonçalves, servidor público do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 14 de
julho de 1973 devido a enfarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de
pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não
comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 13/04/1981 - 13/10/1983
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 73
Acondicionador: 3317
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta Carvalho de Mello, viúva de Felicissimo Lemos de
Mello, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 25 de março de
1967 devido a caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão;
atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de pensão e propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/02/1975 - 24/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2404
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Justina Pires ou Maria Amélia Pires, viúva de
Felisbino Francisco Pires, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 15
de fevereiro de 1979 devido a insuficiência respiratória e acidente vascular cerebral, solicita
concessão de pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de
bens imóveis, pensão, óbito, casamento, justificação judicial, tempo de serviço; atestado de pensão,
pobreza; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/06/1979 - 04/09/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 20
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Diva Aurora da Silva Soares, viúva de Florisbello Ariosto
Soares, auxiliar de portaria do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 26 de
setembro de 1976 devido a acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: atestado de pensionista; declaração de pensão e propriedade
de bens imóveis; certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, tempo de serviço e
pensão; atestado de pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
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documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/11/1980 - 17/07/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2201
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Glacy Severgnini Bello, viúva de Francisco de Oliveira
Bello, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 26 de julho de 1968
devido a insuficiência hepática e cirrose do fígado, solicita concessão de pensão vitalícia a Amaral de
Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, pagamento de
impostos, pensão, óbito, casamento; laudo médico; atestado de pensionista, residência; declaração
de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/06/1981 - 04/01/1982
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 1050
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eneida Rodrigues Figueiredo, filha de Francisco
Rodrigues Figueiredo, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 08 de
novembro de 1976 devido a hemorragia cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado, Sinval Guazzelli. Anexo constam: certidão de nascimento, óbito, casamento de
Francisco Rodrigues Figueiredo e Antonina Caporlingua Figueiredo, quitação de dívida pública; laudo
médico; declaração de pensão, bens imóveis; atestado de pensionista; parecer; portaria; entre outros
documentos. A Comissão de Pensões Vitalícias decidiu por indeferir a solicitação, devido à falta de
amparo legal.
Data de abrangência: 21/03/1977 - 02/06/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1198
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Mariana Gonçalves Pereira, viúva de Genaro Pereira,
servidor público do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 30 de janeiro de
1977 devido a colapso, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis;
atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/02/1980 - 14/07/1980
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 794
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Araci Medeiros Vergara ou Aracy Medeiros Vergara,
viúva de Gomercindo Dias Vergara, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de
Rio Grande falecido em 04 de outubro de 1961 devido a coma alcoólico, solicita concessão de pensão
vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: declaração de pensão; certidão de
bens imóveis, tempo de serviço, casamento, óbito, pensão; atestado de pobreza, residência,
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/02/1976 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
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Número: 2367
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria José Lucio de Souza, viúva de Gonzales de Souza,
marítimo do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 04 de dezembro de 1943
devido a afogamento em acidente de serviço, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: atestado de pensionista; certidão de casamento, óbito,
pensão e tempo de serviço; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 17/05/1977 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 995
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ernestina de Almeida Lessa, viúva de Gustavo de Souza
Lessa, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 27 de maio de 1963
devido a ictus cerebral e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis;
atestado de residência; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/02/1976 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1998
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Pautilia Noia da Rosa, viúva de Henrique Ignacio da
Roza, mestre de navegação do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 12 de
dezembro de 1977 devido a hemorragia cerebral e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/04/1978 - 11/12/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1223
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aracy Carolina Devos Oleiro, viúva de Hidelbrando
Dércio Oleiro, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 26 de agosto
de 1968 devido a insuficiência cardiorrespiratória, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço;
atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/06/1982 - 26/07/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3257
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair Landgraf da Silva, viúva de Ismael Higino da Silva,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 22 de março de 1979
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devido a insuficiência respiratória aguda, cor pulmonale crônica e enfisema pulmonar, solicita
concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de
residência fixa, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/08/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1914
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Idelmira Lima Ferreira, viúva de Jeronimo Meirelles
Ferreira, servidor do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Rio Grande falecido em 01
de maio de 1973 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; declaração de
propriedade de bens imóveis e pensão; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
propriedade e bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/01/1975 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 4795
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Bernardina Moraes da Cunha, viúva de João Francisco
da Cunha, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 27 de maio de
1963 devido a insuficiência cardíaca, solicita o desarquivamento da solicitação de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: tradução da certidão de casamento registrada no Uruguai;
certidão de óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; declaração de vida e
residência, bens imóveis; atestado de residência fixa e pobreza, vida, pensionista; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/07/1968 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 34 folhas em suporte papel
Número: 364108001
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Benedicta Margarida Gobbi, irmã de João Gobbi
Sobrinho, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 22 de outubro de
1960 sem causa da morte citada, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: requerimento; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à
requerente ter desistido do pedido de concessão de pensão vitalícia, ocasião em que lhe foram
devolvidos todos os documentos que apresentara.
Data de abrangência: 01/04/1982 - 23/08/1982
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 4946
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Laurinda de Oliveira Martins, viúva de José Afonso
Martins, servidor público do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 11 de
novembro de 1967 devido a embolia pulmonar, flebotrombose e acidente vascular cerebral, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado médico e de
pensionista; certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço e propriedade de bens imóveis;
ofício; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 27/11/1981 - 08/09/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 1516
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celencina Arrieche de Oliveira, viúva de José Alcides de
Oliveira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Rio Grande falecido em 18
de dezembro de 1974 devido a hemorragia cerebral e arteriosclerose, solicita concessão de pensão
vitalícia a Sinval Guazzelli, o Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; declaração de propriedade de bens
imóveis; atestado de pobreza e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/04/1976 - 16/11/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4695
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Deolina Marcelina da Silva, viúva de José Antônio da
Silva, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 06 de outubro de
1953 devido a ictus apoplético, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de nascimento da requerente, casamento, óbito, tempo de serviço,
bens imóveis; atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; declaração de bens imóveis, pensão;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/11/1975 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 1974
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antônia Costa, viúva de José Astrogildo Ramos,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 29 de janeiro de 1980
devido a infarto do miocárdio solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento religioso, óbito, nascimento de
Adilson Astrogildo Ramos, Fátima Astrogildo Ramos e Ademir Astrogildo Ramos, desquite, tempo de
serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens
imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a
solicitação devido à legislação vigente não contemplar a figura da companheira.
Data de abrangência: 30/04/1981 - 17/09/1981
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 1664
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ernestina Silveira Martins, viúva de José Cardoso
Martins, servidor do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 18 de agosto em
1974 devido a infarto do miocárdio arteriosclerose coron., solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo contam: declaração de propriedade de bens imóveis; certidão de
casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, tempo de serviço e pensão; atestado de pobreza;
comprovante de pagamento; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/03/1975 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
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Número: 2306
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zaida Rosa Faria de Oliveira, viúva de José de Oliveira,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 29 de dezembro de 1977
devido a fibrilação ventricular e insuficiência cardíaca congestiva, solicita concessão de pensão
vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: declaração de
pensão, bens imóveis; atestado de residência, pobreza, pensionista; certidão de bens imóveis, óbito,
tempo de serviço, pensão; laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/06/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2520
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Talita Elisa Vianna Esteves, viúva de José Esteves,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 29 de maio de 1971 devido
a colapso, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de pensão; certidão de pagamento de impostos, casamento, óbito, tempo de serviço;
atestado de pobreza; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber pensão do órgão
previdenciário e não apresentar as condições necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 12/07/1978 - 04/10/1978
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 4539
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Blanca Escoto Lucas, viúva de José Lucas de
Oliveira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 04 de junho de
1970 devido a colapso, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública, bens
imóveis; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis, pensão; cédula de
identidade; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/10/1981 - 22/08/1983
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 11861200
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Araci Pereira da Silva, viúva de José Pedro da Silva,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 09 de agosto de 1974
devido a infarto do miocárdio e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão;
atestado de pobreza, pensionista; declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/07/1982 - 27/12/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1403
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Catarina Azambuja Pereira, viúva de Julio Pereira,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 27 de agosto de 1977
devido a caquexia e carcinoma de laringe, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
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Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pagamento
de impostos, pensão; atestado de pobreza, residência, pensionista; declaração de pensão, bens
imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/05/1978 - 07/09/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 399
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alcina Lima Porto, viúva de Lacy da Silva Porto,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 17 de março 1977 devido a
assistolia, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/02/1979 - 01/04/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2051
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emilia Beiró Amaral, viúva de Lamas Amaral, servidor
público do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 22 de junho de 1961 devido a
tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza e
pensionista; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
arquivada em decorrência da requerente ter falecido.
Data de abrangência: 25/10/1982 - 29/04/1983
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 3561
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Lopes do Nascimento, viúva de Laudelino do
Nascimento, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 27 de junho
de 1959 devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral
de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito, casamento,
bens imóveis, pensão; declaração de bens imóveis, pensão; atestado de residência, pobreza,
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/09/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4410
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carlinda Leitão Fernandes, viúva de Leocádio Fernandes,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 30 de setembro de 1955
devido a caquexia e néo de esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensionista; título eleitoral; declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao fato da requerente não ter providenciado a correta
instrução do processo.
Data de abrangência: 28/11/1977 - 15/05/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
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Número: 3144
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ana Tereza de Jesus dos Santos, viúva de Leopoldo
Geyer dos Santos, cozinheiro do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 01 de
novembro de 1976 devido a AVC hemorrágico, hipertensão arterial e arteriosclerose, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, propriedade de bens imóveis e pensão, atestado de pensionista e pobreza; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/08/1977 - 26/10/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3050
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Martins Ferrari, viúva de Luiz Ferrari Sobrinho,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 02 de agosto de 1973
devido a hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: declaração de bens imóveis; certidão de casamento, pagamento de impostos, tempo de
serviço, óbito, pensão; atestado de pobreza, pensionista; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/07/1976 - 21/12/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4716
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leontina Rosa de Oliveira, viúva de Manoel Alvim de
Oliveira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 08 de outubro de
1955 sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, pensão, óbito, casamento, bens imóveis, pagamento de
impostos; atestado de pensão, residência, pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/12/1978 - 04/09/1979
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 4998
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Purcina Pereira de Andrade, viúva de Manoel Corrêa de
Andrade, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Porto Alegre falecido em
20 de abril de 1966 devido a hemorragia cerebral e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de
serviço; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis, pagamento de imposto;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 31/10/1975 - 31/10/1975
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1038
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almira Fernandes dos Anjos, viúva de Manoel dos Anjos,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 17 de agosto de 1980
devido a infarto do miocárdio e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
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do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de
impostos; atestado de residência, pobreza, pensão; declaração de bens imóveis, pensão; escritura
pública de compra e venda de imóvel; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/03/1981 - 22/08/1983
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 203
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iria Barboza Moraes, viúva de Manoel Villas Boas
Moraes, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Rio Grande falecido em 20
de setembro de 1974 devido a metástase generalizada de carcinoma de bexiga, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, pensão, bens imóveis; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de bens
imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/01/1975 - 23/01/1978
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 4033
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celanira Chaves Coutinho, viúva de Mario da Cruz
Coutinho, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 24 de novembro
de 1968 devido a câncer de estômago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de
impostos, bens imóveis; atestado de pobreza, residência, pensionista; declaração de bens imóveis,
pensão; parecer; projeto de lei; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber benefício do órgão
previdenciário.
Data de abrangência: 07/08/1981 - 04/08/1982
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 1642
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ema Corrêa Soares, viúva de Martins Soares, portuário
do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 14 de novembro de 1976 devido a
neoplastia intestinal, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: atestado de pensionista, pobreza, residência; certidão de pensão, tempo de serviço,
bens imóveis, óbito, casamento; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/04/1977 - 13/10/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4768
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria José Correa, viúva de Miguel Correa, carpinteiro
do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 26 de fevereiro de 1971 devido a
caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência fixa e pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/11/1975 - 24/08/1978
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Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1731
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Tunha Rodrigues, viúva de Modesto Rodrigues,
servente avulso do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 02 de maio de 1978
devido a assistolia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de
pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo foi arquivado em decorrência do não comparecimento
da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 20/05/1982 - 20/02/1987
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3112
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aracy Rocha Bais, viúva de Nestor Rocha Bais, portuário
do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais de Rio Grande falecido em 21 de julho de 1958
devido a hemorragia cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, pensão e tempo de serviço;
atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de pensão; parecer; portaria contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/07/1975 - 29/09/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3291
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elda Lemos Arrieche, viúva de Nicanor Arrieche,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 06 de abril de 1972 devido
a liperpotassemia e distúrbio eletrolítico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida
pública; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/08/1978 - 06/07/1989
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1930
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Nunes de Oliveira, viúva de Noé Apollo de Oliveira
ou Noé Apolo de Oliveira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em
08 de janeiro de 1980 devido a enfarte do miocárdio, PBPOC e elitismo crônico, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, bens imóveis, pensão; atestado de pensionista, pobreza; título de aposentadoria; declaração
de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/03/1981 - 20/05/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 4551
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Conceição Gonçalves Pereira, viúva de Octacílio Pereira,
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portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 13 de junho de 1969
devido a câncer de esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública; declaração de
bens imóveis, pensionista; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/11/1975 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 129912001
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jacy Maria da Costa de Mello, viúva de Octacílio Silveira
de Mello, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 12 de junho de
1955 devido a colapso cardíaco, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos, casamento, óbito;
atestado de residência, pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/01/1982 - 18/04/1983
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1693
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eunice Nunes Silveira e Lygia Nunes Silveira, filhas de
Octavio Silveira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 04 de
fevereiro de 1927 em objeto de serviço devido a esmagamento do crânio, solicitam concessão de
pensão a João Baptista Figueiredo, Presidente da República. Anexo constam: processo de solicitação
de anexação de processo; apostila; correspondência; certidão de casamento, óbito de Alice Christina
Nunes da Silveira e Octavio Silveira, nascimento de Eunice Nunes da Silveira e Lygia Nunes da Silveira;
declaração de estado civil; cédula de identidade de Nadir Aparecida Elorza e João Antonio Bezinelli;
cartão de identificação do contribuinte de Nadir Aparecida Elorza e João Antonio Bezinelli; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão e gratificação
de dois avanços trienais.
Data de abrangência: 06/08/1979 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 65 folhas em suporte papel
Número: 1685
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Deniria Castro da Silva ou Deniria Lopes da Silva, viúva
de Olimpio José da Silva, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 17
de fevereiro de 1958 devido a enfarte do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
pensão; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/05/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 201
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elizabeth Santos Cruz, viúva de Osmar dos Santos Cruz,
funcionário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 06 de junho de 1947
devido a síncope cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Diretor Geral do Tesouro do
Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento; declaração de pensão; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de
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Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 04/12/1975 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 1782
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulo Medeiros Guimarães, administrador da
Administração do Porto de Rio Grande (APRG), solicita ao Governador do Estado José Augusto Amaral
de Souza, que seja concedida pensão vitalícia a Nilza da Costa Coelho, viúva de Álvaro Thomaz
Coelho, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 04 de agosto de
1976 devido a parada cardiorrespiratória. Anexo constam: processo administrativo de
encaminhamento de documentação; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
quitação de dívida pública; atestado de pobreza, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis;
relatório; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a
solicitação devido à falta de amparo legal, sendo a requerente beneficiária de pensão superior ao
salário mínimo regional.
Data de abrangência: 02/05/1981 - 21/06/1983
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 3189
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alayde Alves Pedroso, viúva de Pedro Leite Pedroso,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 22 de setembro de 1947
devido a tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; atestado de residência
fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/07/1975 - 24/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2124
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edith Saquetti Lotuffo, viúva de Pedro Oliveira Lotuffo,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 21 de maio de 1974 devido
a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: atestado de residência, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; certidão de óbito,
casamento, tempo de serviço, renda imobiliária, pensão; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/06/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3802
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Soely Soares Camargo, viúva de Ramão Camargo,
turmeiro do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 09 de janeiro de 1973,
solicita concessão de pensão especial ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo
de serviço; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
arquivada devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 30/07/1975 - 23/04/1990
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
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Número: 1650
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anita Fernandes de Souza, viúva de Reduzino Fernandes
de Souza, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 07 de agosto de
1973 devido a enfarte do miocárdio, arteriosclerose e reumatismo, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, bens imóveis,
pensão, pagamento de impostos; ato de aposentadoria; atestado de residência, pensionista; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/05/1977 - 23/11/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 2567
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anita Fernandes de Souza, viúva de Reduzino Fernandes
de Souza, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 07 de agosto de
1973 devido a enfarte do miocárdio, arteriosclerose e reumatismo, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de pensão, residência; declaração de
bens imóveis; certidão de óbito, casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber
pensão e possuir imóvel.
Data de abrangência: 12/07/1976 - 14/03/1977
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 3746
Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Gazzanica Ribeiro, viúva de Ricardo Ribeiro,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 29 de janeiro de 1973
devido a coma urêmico e obstrução urinária, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário de
Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, bens imóveis, parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao tempo de serviço não ter atingido o tempo mínimo
necessário.
Data de abrangência: 27/09/1976 - 13/07/1978
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 3450
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Borba de Almeida, viúva de Saturnino Pereira de
Almeida, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 24 de dezembro
de 1976 devido a parada cardíaca e trombose cerebral art. cer. broncop., solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
propriedade de bens imóveis e pensão; declaração de propriedade de bens imóveis; atestado de
pensionista e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/08/1977 - 27/10/1977
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 4587
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marthina Farias de Albernaz Rodrigues, viúva de Luiz
Seledonio Rodrigues, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 09 de
abril de 1977 devido a hemorragia cerebral decorrente de hipertensão arterial, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
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serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de pensionista, pobreza; declaração de pensão,
bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/11/1977 - 23/11/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3669
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adilia Silveira da Silva, viúva de Silvano Dias da Silva,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 24 de março de 1953
devido a cardite reumática decorrente de reumatismo articular, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido ao tempo de serviço não
ter atingido o mínimo necessário.
Data de abrangência: 02/08/1978 - 23/11/1978
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 3100
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zaida Johnson Vieira, viúva de Silvio Massena Vieira ou
Sylvio Massena Vieira, portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 13
de julho de 1977 devido a insuficiência bubal, hipertensão endocraniana e acidente vascular cerebral
isquêmico, solicita concessão de pensão especial ao Governador do Estado. Anexo constam: portaria;
apostila; certidão de tempo de serviço, casamento, óbito; averbação de tempo de serviço; nomeação
de cargo; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado por ter sido solucionado na Casa
Civil.
Data de abrangência: 21/08/1978 - 21/08/1978
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 110
Acondicionador: 4072
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Coracy de Freitas Chaves, viúva de Solano Brazil Chaves,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 01 de novembro de 1970
devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública;
portaria de gratificação; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 26/10/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 106
Acondicionador: 1590
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dulphia de Souza Portella, viúva de Sylvio Vaz Portella,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 10 de agosto de 1977
devido a acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a Amaral de Souza,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens
imóveis, pensão; atestado de pobreza, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 08/05/1979 - 08/05/1979
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Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1194
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Valentina Jardim Silva, viúva de Veloso de Oliveira Silva,
servidor do Departamento Estadual de Portos Rios e Canais falecido em 05 de julho de 1962 devido a
neoplasma de testículos e metástase, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governado do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, pensão e tempo de
serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/04/1981 - 02/10/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1342
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Judith José Luiz dos Santos, viúva de Vicente dos Santos,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 27 de abril de 1956 devido
a asma cardíaca e bronquite crônica, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: atestado de residência, pensionista; certidão de tempo de
serviço, bens imóveis, óbito, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente não apresentar as condições
de pobreza estipuladas para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 12/04/1976 - 09/11/1976
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1569
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta Comunal Moreira, viúva de Wilson Moreira,
portuário do Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 21 de abril de 1980 devido
a AVC hemorrágico e H.A.S., solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de pensionista,
residência fixa e pobreza; laudo médico; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente apresentar condições de saúde que podem
prover subsistência.
Data de abrangência: 30/04/1981 - 18/01/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3106
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Fontoura Goulart, viúva de Zeferino Goulart,
turmeiro no Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais falecido em 10 de maio de 1975 devido
a colapso cardiorrespiratório e acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis,
pensão e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; termo de
compromisso, partilha; declaração de pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/08/1980 - 05/07/1983
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Vínculo: Departamento Estadual de Saúde

114

Número: 4765
Acondicionador: 113
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izaura Alves da Silva, viúva de José Paulo da Silva,
servidor do Departamento Estadual de Saúde e fiscal sanitário falecido em 22 de novembro de 1972
devido a insuficiência cardíaca e colapso cardíaco, solicita concessão de pensão vitalícia a José
Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
quitação de dívida pública, pensão; título de aposentadoria; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/11/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Vínculo: Diretoria de Obras do Porto e Barra do Rio Grande
Número: 1484
Acondicionador: 113
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracema Machado Oleiro, viúva de Euclides Francisco
Oleiro, servidor da Diretoria de Obras do Porto e Barra do Rio Grande falecido em 27 de julho de 1972
devido a insuficiência cardíaca a bronquite asmática, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval
Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, quitação de dívida
pública; parecer; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido à falta do endereço da
requerente, o que não permitiu a complementação da documentação exigida.
Data de abrangência: 10/04/1975 - 13/07/1978
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 2985
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emma Indarte David, viúva de José David, servidor da
Diretoria de Obras do Porto e Barra do Rio Grande falecido em 02 de maio de 1970 solicita concessão
de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de tempo de
serviço, casamento, óbito, pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista;
declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/07/1975 - 24/10/1975
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Vínculo: Divisão de Trânsito
Número: 4607
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lídia de Souza Ribeiro, viúva de Manoel Pedro Ribeiro,
guarda de trânsito falecido em 04 de abril de 1960 devido a choque operatório e carcinoma de
bexiga, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, quitação de dívida pública; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista;
portaria de aposentadoria; declaração de participação em sociedade de classe; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/10/1975 - 18/11/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Vínculo: Escola Pré-Vocacional Ana Jobim
Número: 2080
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Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Hespanhol do Nascimento, Francisco Alves do
Nascimento, Alexandre Alves do Nascimento e Maria Helena Alves do Nascimento, viúva e filhos de
Aparício Alves do Nascimento, motorista da Escola Pré Vocacional Ana Jobim falecido em 06 de
dezembro de 1969 devido a enfarte do miocárdio em objeto de serviço devido a acidente de trânsito,
solicitam ao Governador do Estado revisão de pensão. Anexo constam: certidão de nascimento,
casamento e óbito; atestado de tempo de serviço; ofício; decreto; informação; requerimento;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 19/12/1969 - 07/12/1978
Dimensão e suporte: 105 folhas em suporte papel
Número: 3949
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Hespanhol do Nascimento, viúva, solicita
majoração de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: informação; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao pedido da requerente já ter sido atendido em
processo anterior.
Data de abrangência: 24/09/1975 - 12/04/1976
Dimensão e suporte: 02 folhas em suporte papel
Vínculo: Grupo Escolar Protásio Alves em Passo Fundo
Número: 666
Acondicionador: 115
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Guilhermina da Costa Mitter, viúva de Amadeu Mitter,
porteiro servente extranumerário do Grupo Escolar Protásio Alves em Passo Fundo falecido em 23 de
outubro de 1969 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia a Amaral de
Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, assentamento, pensão,
pagamento de impostos; atestado de residência, pobreza, pensão; declaração de bens imóveis;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 05/03/1980 - 15/08/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Vínculo: Hospital Psiquiátrico São Pedro
Número: 1325
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jorça Alves Veiga, viúva de Flávio Araujo Veiga,
enfermeiro do Hospital Psiquiátrico São Pedro falecido em 21 de setembro de 1955 devido a
insuficiência cardíaca e artério esclerose coronária, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade
de bens imóveis e pensão; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/04/1976 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Vínculo: ICM
Número: 2082
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Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nilza Conceição Braga Pizzutti e Anay Braga Campos,
viúva e filha de Didimo Paulo da Silva Campos, agente fiscal do ICM da Secretaria da Fazenda falecido
em 17 de janeiro de 1969 devido a contusão cerebral e fratura do crânio, visto que sofreu um
acidente de trânsito em objeto de trabalho, solicitam revisão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: relatório; auto de necrópsia; levantamento topográfico; fotografia; despacho; termo
de declaração; certidão de nascimento, casamento e óbito; relatório; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
revisão de pensão.
Data de abrangência: 28/04/1971 - 12/12/1978
Dimensão e suporte: 82 folhas em suporte papel
Número: 2165
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nilza Conceição Braga Pizzutti, viúva de servidor falecido
em objeto de serviço, solicita revisão de pensão da filha menor Anay Braga Campos ao Governador
do Estado. Anexo constam: requerimento; informação; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido à elevação solicitada já ter sido concedida em processo anterior.
Data de abrangência: 10/06/1976 - 21/07/1976
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 1297
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nilza Conceição Braga Pizzutti, mãe da menor Anay
Braga Campos, solicita revisão de pensão em favor de sua filha ao Governador do Estado. Anexo
constam: requerimento; informação; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício
informando o aumento da pensão.
Data de abrangência: 19/03/1979 - 02/05/1979
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 3862
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Aracy Beuren e Nirley Maria Beuren, viúva e filha
solteira de Ivo Beuren, Coordenador Geral do ICM falecido em 11 de julho de 1948 em objeto de
serviço devido a hemorragia interna, hemotórax e ruptura de baço, solicitam concessão de pensão ao
Secretário de Estado da Administração. Anexo constam: certidão de casamento, ocorrência de
trânsito, óbito, auto de necrópsia, nascimento de Cleto José Beuren, Nirley Maria Beuren, Waldyr
Antonio Beuren, emancipação de Cleto José Beuren; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão, acrescido de parcelas relativas à gratificação de
produtividade, gratificação adicional de 25% e quatro quinquênios.
Data de abrangência: 13/07/1978 - 08/08/1979
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 913
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Teresa Azambuja, Silvana Nunes Azambuja e
Luciana Nunes Azambuja, viúva e filhas de José Armando de Souza Azambuja, fiscal do Imposto de
Circulação de Mercadorias em Canguçu falecido em 24 de dezembro de 1973 em objeto de serviço
devido a edema cerebral, contusão cerebral e acidente rodoviário, solicitam revisão de pensão à
Secretaria da Justiça. Anexo constam: certidão nascimento, casamento e óbito; transcrição de boletim
de ocorrência; auto de infração e apreensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.

117

Data de abrangência: 10/11/1975 - 07/12/1978
Dimensão e suporte: 47 folhas em suporte papel
Vínculo: Imprensa Oficial do Estado
Número: 3516
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Avelina Lamego de Menezes, viúva de Franklin Peralta
de Menezes, tipógrafo especializado do Departamento de Imprensa Oficial do Estado falecido em 26
de abril de 1973 devido a choque, distúrbio eletrolítico e megaesôfago, solicita concessão de pensão
vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de residência fixa e pobreza;
declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/09/1975 - 18/12/1975
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 972
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Morena dos Santos Vieira, viúva de Lindolfo
Castro Vieira, encadernador da Imprensa Oficial do Estado falecido em 03 de setembro de 1972
devido a arritmia cardíaca, cor pulmonale crônico e enfisema pulmonar, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito,
pensão, pagamento de impostos; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis,
pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/03/1981 - 29/12/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 921
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irene Carvalho Paiva, viúva de Oscar da Costa Paiva,
linotipista de jornal da Imprensa Oficial do Estado falecido em 26 de maio de 1970 devido a infarto do
miocárdio, cardiopatia isquêmica e hipertensão arterial sistêmica, solicita à Secretaria da Justiça
revisão de pensão. Anexo constam: processos de pensão; certidão de casamento, óbito; transcrição
de boletim de ocorrência; ofício; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 30/05/1970 - 04/05/1982
Dimensão e suporte: 99 folhas em suporte papel
Vínculo: Inspetor do Imposto sobre Vendas e Consignações
Número: 4686
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Lygia de Azevedo Gusmão, viúva de Gabriel Fayet
Gusmão, inspetor geral do Imposto sobre Vendas e Consignações falecido em 29 de fevereiro de 1956
devido a insuficiência coronária aguda e doença cardiovascular hipertensiva, solicita concessão de
pensão vitalícia por morte em consequência do trabalho e revisão de pensão com reajuste ao
Secretário da Fazenda. Anexo constam: certidão de casamento, tempo de serviço, óbito; atestado
médico; declaração de condições de trabalho, ocorrência em objeto de serviço, testemunhal de Nício
Gervásio de Souza, Odilon Meirelles, Rene Loureiro, Francisco Riet Machado; artigo de jornal; projeto
de lei; justificativa; entre outros documentos. O processo é finalizado com lei concedendo a pensão
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especial vitalícia.
Data de abrangência: 16/07/1975 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Vínculo: Inspetoria Veterinária de São Luiz Gonzaga
Número: 911
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ana Veronica Limberger Ames, Eva Maria Ames,
Teresinha Maria Ames e Loiva Ana Ames, viúva e filhas de Osvaldo Raimundo Ames, guarda sanitário
da Inspetoria Veterinária de São Luiz Gonzaga falecido em 20 de outubro de 1981 em objeto de
serviço devido a anemia aguda decorrente de hemorragia maciça, solicitam concessão de pensão ao
Diretor da DDSA. Anexo constam: histórico de acidente de trabalho; certidão nascimento, casamento
de Ana Veronica Limberger Ames, Teresinha Maria Ames e Loiva Ana Ames e óbito; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia e transferindo o benefício da pensão de Teresinha Maria Ames e Loiva
Ana Ames, em decorrência de matrimônio, a sua irmã Eva Maria Ames.
Data de abrangência: 09/11/1981 - 10/02/1988
Dimensão e suporte: 42 folhas em suporte papel
Vínculo: Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
Número: 406120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elzira dos Santos Araújo da Costa, viúva de Abeto David
Pereira da Costa ou Abetto David Pereira da Costa, servidor do Instituto de Previdência do Estado do
Rio Grande do Sul falecido em 25 de junho de 1967 devido a insuficiência respiratória e câncer de
pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de
tempo de serviço, residência, pobreza, pensão; certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis;
parecer; lei; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão
de pensão vitalícia por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 09/03/1982 - 13/09/1983
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 5015
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olinda Clementina Bruno Rodrigues, viúva de João
Rodrigues Guillen, servidor do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul falecido em 03
de fevereiro de 1963 devido a insuficiência cardíaca, hipertrofia ventricular e hipertensão arterial,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pobreza, pensão;
declaração de bens imóveis; laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/12/1976 - 15/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Vínculo: Marinha de Guerra
Número: 1180
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Asteria Mota Marcelino, filha de Ezequiel Serôa da
Motta, militar da Marinha de Guerra falecido em 06 de novembro de 1951 sem causa da morte
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citada, solicita a Ayrton Vargas, Secretário da Educação e Cultura, se é de seu direito perceber pensão
ao Governador do Estado. Anexo constam: requerimento; ofício; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido a nada ter sido encontrado em nome de Ezequiel Serôa da Motta.
Data de abrangência: 12/03/1978 - 08/05/1979
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 3458
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo de pensão pelo qual Selanira Piagetti Vomero, viúva de Wilfrido
Vomero ou Welfrido Vomero, funcionário público da Marinha de Guerra falecido em 27 de novembro
de 1959 devido a pleurisia crônica e tuberculose crônica, solicita concessão de pensão vitalícia a
Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e óbito; declaração
de pensão; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida visto que seu esposo não exerceu cargo ou função pública estadual.
Data de abrangência: 15/08/1975 - 11/11/1975
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Vínculo: Ministério do Exército
Número: 4893
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Oscar Westendorff, deputado da Assembleia Legislativa
do Estado, solicita ao Governador do Estado concessão de pensão para Rezzeri Rettore, militar do
Ministério do Exército. Anexo constam: certidão de casamento; título eleitoral; caderneta militar;
parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em
decorrência do Ministério do Exército não estar incluído como órgão para concessão de pensão.
Data de abrangência: 17/11/1981 - 23/12/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Vínculo: Museu Júlio de Castilhos
Número: 1720
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Rosa da Silva, viúva de Alvaro Basilo da Silva,
servidor estadual do Museu Júlio de Castilhos falecido em 13 de junho de 1954 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, tempo de serviço, óbito, pensão, pagamento de impostos; declaração de bens imóveis;
atestado de residência, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/05/1977 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Vínculo: Poder Judiciário
Número: 3612
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Florina Zambenedetti, viúva de Abrahão Trentin,
tabelião falecido em 27 de setembro de 1971 devido a hemorragia cerebral, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento; declaração
de exercício de cargo público; informação; jaqueta de microfilme; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e
gratificação de 25%.
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Data de abrangência: 09/09/1976 - 29/07/1977
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 4294
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Florina Zambenedetti, viúva de Abrahão Trentin,
tabelião sem data e causa da morte citadas, solicita revisão de pensão vitalícia ao Diretor do Tesouro
do Estado. Anexo constam: requerimento; portaria; informação; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com ofício indeferindo a solicitação por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 12/07/1979 - 05/12/1979
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 2027
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celina de Oliveira Pauletti, viúva de Acilino Pauletti, juiz
municipal de 3ª entrância falecido em 03 de novembro de 1974 devido a tromboembolismo
pulmonar, caquexia e carcinoma brônquico, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: processo de licença-prêmio, gratificação, aposentadoria e pensão; atestado de
pensionista; certidão de casamento e óbito; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 09/02/1948 - 24/10/1975
Dimensão e suporte: 163 folhas em suporte papel
Número: 932
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cecilia Terres Azeredo, viúva de Adamastor Azeredo,
oficial judicial avaliador da Comarca de Guaporé falecido em 17 de outubro de 1979 devido a
isquemia cérebro vascular e arteriosclerose, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento e óbito; procuração; atestado de pensionista; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 19/03/1980 - 09/05/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte
Número: 626
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Mariana Ferreira dos Reis, viúva de Adolfo Pereira dos
Reis, servidor da Justiça falecido em 15 de outubro de 1980 devido a infarto miocárdico insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo constam: procuração;
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/02/1981 - 31/08/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3945
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elsa Krummenauer Schnell e Cláudio Schnell, viúva e
filho de Adolfo Schnell, escrivão falecido em 29 de abril de 1967 devido a neoplasia pulmonar,
solicitam revisão de pensão vitalícia ao Chefe do Serviço de Pagamento de Pessoal do Tesouro do
Estado, devido ao filho ter condições de saúde para trabalhar e assim, dispensando sua parcela do
benefício. Anexo constam: processos de solicitação de aposentadoria, gratificação e pensão vitalícia;
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, nascimento de Cláudio Schnell; atestado médico,

121

pensionista; declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/08/1977 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 141 folhas em suporte papel
Número: 12161200
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Agripina Tavares Pereira ou Agrippina Tavares Pereira,
viúva de Agenor Rosquilin Faria, servidor da Justiça falecido em 16 de março de 1976 devido a edema
agudo de pulmão decorrente de insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a Paulo
Beck Machado, Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço; traslado de procuração; declaração de filiação; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/06/1982 - 21/09/1982
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 1858
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Dalla Rosa Giron, viúva de Agostinho João
Baptista Sétimo Giron, escrivão da Justiça falecido em 15 de julho de 1976 devido a insuficiência
miocárdica, cirurgia e cardiopatia isquêmica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da
Justiça do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; informação; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 20/05/1980 - 17/12/1980
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 278
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Helena da Silva Leal ou Helena Anunciada Barbieri Leal,
viúva de Aguinaldo da Silva Leal, juiz de direito falecido em 10 de março de 1949 devido a infarto do
miocárdio, solicita ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pagamento de pensão integral
considerando que o falecimento ocorreu em decorrência e exercício da função. Anexo constam:
processos de revisão e elevação de pensão; certidão de óbito; declaração; guia de pagamento; entre
outros documentos. O processo é indeferido pelo Conselho Superior da Magistratura.
Data de abrangência: 14/06/1976 - 31/08/1976
Dimensão e suporte: 166 folhas em suporte papel
Número: 1151200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Bonorino Buttelli e Paulo Boeckel Velloso encaminham
ao Vice-Presidente do Tribunal de Justiça o processo no qual Maria do Rosário Araújo e Alexandre
Araújo, viúva e filho de Alberto Francisco Diehl, escrivão falecido em objeto de serviço em 07 de
outubro de 1981 devido a parada cardíaca e infarto do miocárdio, solicitam concessão de pensão
vitalícia a Celestino Goulart, Secretário da Justiça. Anexo constam: processo de concessão de pensão
por morte e solicitação de vantagens; certidão de casamento, óbito, nascimento de Alexandre Araújo;
acórdão judicial; relatório; declaração de ocorrência; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/01/1982 - 25/11/1982
Dimensão e suporte: 118 folhas em suporte papel
Número: 2619

122

Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lucia Jacoby, viúva de Alberto Schmitt, escrivão distrital
de Itati falecido em 07 de julho de 1971 devido a falta de assistência médica, solicita concessão de
pensão ao Secretário do Estado da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento e óbito; atestado
de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 22/06/1981 - 24/08/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 807
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emília da Costa Vidal, viúva de Alcides da Silveira Vidal,
juiz de paz falecido em 08 de dezembro de 1954 sem causa da morte citada, solicita concessão de
pensão a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, tempo de
serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, residência, médico; declaração de bens imóveis;
escritura de imóvel; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente ser proprietária de imóvel de
expressivo valor e não apresentar condições de pobreza para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 23/02/1976 - 27/09/1976
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
Número: 8581200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Orfelina Ferreira Pereira, viúva de Alcides Palma Pereira,
servidor da Justiça falecido em 24 de agosto de 1979 devido a edema agudo de pulmão, insuficiência
cardíaca congestiva solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/05/1982 - 21/02/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3519
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jacy Bernardina Castro Castilhos, viúva de Aldomiro
Nascimento Castilhos, escrivão falecido em 21 de março de 1978 devido a embolia pulmonar e câncer
de estômago, solicita que o processo de pensão vitalícia seja encaminhado ao Tribunal de Justiça.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, atestado de exercício de atividade pública,
pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/09/1978 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 404120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Becker da Silva, viúva de Alduino Pedro da
Silva, juiz de paz falecido em 05 de outubro de 1976 devido a hemorragia cerebral e hipertensão
arterial essencial, solicita complementação de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo
constam: procuração; certidão de casamento, óbito; declaração de exercício de cargo público;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
complementação de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/03/1982 - 24/02/1983
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
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Número: 1910
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Normélia Alves Volpe, viúva de Alfredo Afonso Volpe,
escrivão da Justiça falecido em 25 de março de 1980 devido a desequilíbrio hidroeletrolítico e
caquexia, solicita complementação de pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário da Justiça do
Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais, gratificação
adicional de 25% e 50% dos proventos do cargo de escrivão.
Data de abrangência: 22/05/1980 - 02/10/1980
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 4181
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Normélia Alves Volpe, viúva de Alfredo Afonso Volpe,
escrivão do Cível e Crime, Júri e Execuções Criminais da Comarca de Viamão, solicita a Flávio Sehn,
Diretor Geral do Tesouro do Estado, que seja cancelado o pagamento de aposentadoria para receber
pensão. Anexo constam: parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência da requerente dever optar dentre os
proventos da inatividade como professora estadual e a pensão deixada por morte de seu marido.
Data de abrangência: 08/09/1980 - 28/11/1980
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 2194
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hilda Maria Becker de Lucena, viúva de Alfredo da Costa
de Lucena, oficial de justiça falecido em 15 de julho de 1966 devido a arteriosclerose cerebral, solicita
complementação de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito,
casamento; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a
complementação de pensão devido à requerente já ter o pedido atendido anteriormente e
informando de que a referida pensão está atualizada.
Data de abrangência: 04/06/1980 - 18/06/1980
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 4158
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo de pensão pelo qual Olga Bohn, viúva de Alfredo Leopoldo Bohn,
juiz de paz nos distritos de Ivagaci e Boa Vista do Buricá falecido em 25 de janeiro de 1975 devido a
pancreatite aguda e colecistite aguda calculosa, solicita concessão de pensão especial a Sinval
Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de nascimento, casamento, óbito e tempo
de serviço; nomeação; projeto de lei; justificativa; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão especial.
Data de abrangência: 15/10/1976 - 04/11/1977
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 23
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olindina Alice Câmara Zimmer, Margareth Câmara
Zimmer, viúva e filha de Alfredo Zimmer, desembargador falecido em 31 de outubro de 1980 devido a
arritmia ventricular, infarto agudo do miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicitam revisão de pensão
ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação de pensão; certidão de
nascimento, casamento, óbito, nomeação, férias e tempo de serviço; declaração de pensão e
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atividade remunerada; atestado de matrícula e pensão; tabela de tempo de serviço; anotações
manuscritas; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 21/05/1957 - 26/10/1982
Dimensão e suporte: 121 folhas em suporte papel
Número: 15261200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jandira Magdalena Carvalho, viúva de Álvaro Gonçalves
de Carvalho, juiz de paz falecido em 23 de agosto de 1976 devido a parada cardíaca, infarto do
miocárdio agudo, hipertensão arterial e glaucoma, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário
da Justiça Anexo constam: certidão de casamento, óbito; declaração de aposentadoria; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 01/09/1982 - 01/06/1983
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 3985
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Thereza Martinez, viúva de Alvaro Martinez, contador,
distribuidor e partidor da Justiça falecido em 20 de fevereiro de 1973 devido a neoplasia de fígado,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito; informação; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 05/10/1977 - 01/04/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 184912001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julia Ambros Mallmann, viúva de Amadeu do Prado
Mallmann, oficial de sede municipal falecido em 16 de setembro de 1974 devido a carcinoma
metastático no cérebro, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário do Interior e Justiça.
Anexo constam: certidão de óbito, casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais, gratificação
adicional de 25% e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 01/08/1982 - 20/07/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4448
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorothea da Silveira Jacques, viúva de Amado Pedroso
Jacques, escrivão da Justiça falecido em 13 de setembro de 1977 devido a insuficiência cardíaca,
respiratória e cardiopatia, solicita complementação de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: declaração de exercício de atividade pública remunerada, dependentes; certidão de
casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 10/10/1980 - 01/04/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 768
Acondicionador: 96
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ruth Godinho Pinali, Silvio Luiz Pinali, Rosana Pinali e
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Antônio Amadeu Pinali, viúva e filhos menores de Américo D Anunzio Pinali, escrivão da Justiça
falecido em 27 de junho de 1964 devido a infarto do miocárdio, solicitam revisão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, nascimento de Maria Alice Pinali,
Noemia Inês Pinali, Antônio Amadeu Pinali, Silvio Luiz Pinali, Rosana Pinali, Ana Maria Godinho Pinali,
óbito, tempo de serviço; declaração de exercício de atividade pública remunerada, filhos menores;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria alterando a pensão que
passa a ser percebida apenas por Ruth Godinho Pinali, Silvio Luiz Pinali e Rosana Pinali, em função da
maioridade do filho até então beneficiário Antônio Amadeu Pinali.
Data de abrangência: 29/03/1978 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 56 folhas em suporte papel
Número: 1859
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Conceição Dias do Nascimento, viúva de Anicanor
Pereira do Nascimento, oficial de justiça da Comarca de Santa Maria falecido em 30 de março de 1976
devido a insuficiência cardíaca congestiva, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: processos de tempo de serviço, laudos médicos e pensão; declaração de filhos menores;
certidão de casamento e óbito; ofício; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 21/05/1973 - 05/06/1978
Dimensão e suporte: 186 folhas em suporte papel
Número: 1175
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rita Teles Amarante, viúva de Anísio Amarante, escrivão
da Justiça falecido em 06 de março de 1976 devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de exercício de cargo público;
certidão de óbito, casamento; informação; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 04/01/1977 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4202
Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rita Teles Amarante, viúva de Anísio Amarante, escrivão
falecido em 06 de março de 1976 devido a insuficiência cardíaca esquerda, solicita revisão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; comprovante de
pagamento; entre outros documentos. O processo não apresenta conclusão, sendo solicitado à
requerente complementação de documentação.
Data de abrangência: 29/09/1976 - 09/11/1976
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 3581
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Balbina Meleu Silveira, viúva de Anselmo Mendes
Silveira ou Ancelmo Mendes Silveira ou Ancelmo Silveira, servente da Justiça falecido em 11 de março
de 1979 devido a neoplasia de cólon e oclusão intestinal, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Secretário da Justiça. Anexo constam: declaração de exercício de função pública remunerada;
certidão de óbito, casamento, nascimento de Norma Meleu Silveira; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos
quinquenais, gratificação adicional de 25% e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 25/08/1981 - 21/01/1982
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Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1193
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lucila Vieira Ferreira e Norberto Vieira Ferreira, viúva e
filho de Antenor Damásio Ferreira, oficial de justiça da Comarca de Rosário do Sul falecido em 12 de
junho de 1960 devido a insuficiência hepática, solicita revisão de pensão ao Secretário da Justiça.
Anexo constam: certidão de nascimento, casamento e óbito; atestado médico e de pensionista;
declaração de pensão; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi indeferida visto que a pensão já havia sido concedida e a inclusão de Norberto Vieira
Ferreira como beneficiário depende de sua habilitação junto ao Instituto de Previdência do Estado.
Data de abrangência: 07/04/1980 - 20/05/1980
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 14571200
Acondicionador: 150
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Noely Florisbela Aguiar ou Noely Florisbella Aguiar e
Lacy Maria Aguiar, filhas de Antônio Aguiar, juiz municipal falecido em 17 de fevereiro de 1963 devido
a hemorragia cerebral, solicita revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
processos administrativos de concessão e revisão de pensão vitalícia de Francisca Villa Verde Aguiar e
Norcy Aguiar; certidão de casamento, óbito de Antônio Aguiar e Francisca Villa Verde Aguiar, tempo
de serviço, nascimento de Norcy Aguiar, Noely Florisbela Aguiar ou Noely Florisbella Aguiar e Lacy
Maria Aguiar; atestado de pensionista, solteira; declaração de exercício de atividade pública; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/08/1982 - 24/07/1984
Dimensão e suporte: 201 folhas em suporte papel
Número: 5012
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Acyla Vianna Machado, viúva de Antônio Alípio Vianna
Amado, servidor da Justiça falecido em 03 de setembro de 1980 devido a enfarte agudo do
miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva, arteriosclerose coronária, solicita concessão de pensão
vitalícia a Celestino Goulart, Secretário da Justiça do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/12/1980 - 01/09/1987
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2024
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Angela Burin, Silvia Regina Burin e Vitor Hugo
Burin, viúva e filhos de Antonio Burin, tabelião e oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da
Comarca de Gaurama falecido em 15 de julho de 1974 devido a arteriosclerose e morte súbita,
solicitam revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de nascimento,
casamento e óbito; declaração de atividade pública; atestado de pensionista; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que os requerentes
já recebiam uma pensão fixa superior ao previsto em Lei 5266/66.
Data de abrangência: 06/06/1977 - 09/08/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 174912001
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Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Hedy Kersting Amorim, viúva de Antonio Fonseca
Amorim, procurador do Estado falecido em 15 de junho de 1973 devido a parada cardíaca,
polirradiculoneurite ascendente e enfisema pulmonar, solicita complementação de pensão vitalícia
ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, gratificação de
representação de 37%, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 15/10/1982 - 14/04/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 57
Acondicionador: 113
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amabile Goldoni Miotto, viúva de Antônio Miotto,
escrivão distrital falecido em 23 de junho de 1979 devido a parada cardiorrespiratória,
broncopneumonia e acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Diretor Geral
do Tesouro do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista;
declaração de exercício de atividade remunerada; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/11/1979 - 14/04/1980
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 1781
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amabile Goldoni Miotto, viúva de Antônio Miotto,
escrivão distrital falecido em 23 de junho de 1979 devido a parada cardiorrespiratória,
broncopneumonia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito; declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo foi indeferido devido à requerente já receber o benefício referente à solicitação.
Data de abrangência: 14/04/1980 - 22/05/1980
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 1610
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Esmerinda Ramires Carvalho, viúva de Antônio Ramires
Carvalho, servidor da Justiça falecido em 16 de julho de 1978 devido a necrose de intestino delgado,
diabete melite, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário do Interior e Justiça do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito; declaração de exercício de atividade; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 19/03/1980 - 22/12/1980
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 1380
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amélia Henriqueta Pigatto Socal, viúva de Antônio Socal,
juiz de paz falecido em 05 de outubro de 1969 devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de
pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, bens imóveis; portaria; atestado de pobreza, pensionista; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/03/1979 - 04/09/1979
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
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Número: 4572
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracy Cavalheiro Trindade, viúva de Aparício Trindade,
oficial de justiça falecido em 23 de maio de 1980 devido a insuficiência cardiorrespiratória e enfisema
pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de
óbito, casamento, nascimento de Nadyr Trindade; declaração de exercício de cargo público; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia,
cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 18/11/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 3534
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Evinha Lauffer Leal, viúva de Arcadio Leal, juiz de direito
da Comarca da Capital e desembargador do Tribunal de Justiça falecido em 24 de agosto de 1975
devido a parada cardiorrespiratória, insuficiência cardíaca, cardiopatia reumática e status post
prostatectomia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
processos de gratificação e aposentadoria; certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/09/1948 - 14/11/1975
Dimensão e suporte: 178 folhas em suporte papel
Número: 134712001
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hilda Schirmer Brito ou Hilda Schirmer Britto, viúva de
Aristides Britto, oficial de justiça falecido em 15 de novembro de 1978 devido a AVC isquêmico,
arteriosclerose, insuficiência cardíaca isquêmica, enfisema e uropatia obstrutiva, solicita concessão
de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de óbito, casamento; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia,
cinco acréscimos quinquenais, gratificação adicional de 25% e gratificação de risco de vida de 25%.
Data de abrangência: 06/08/1982 - 02/03/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1863
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irma Baierle, viúva de Armando Baierle, escrivão
distrital falecido em 06 de junho de 1970 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito; título de aposentadoria; declaração de atividade remunerada; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/03/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 387
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zilah Knopp Lauffer, viúva de Armindo Eugênio Lauffer,
oficial distrital falecido em 26 de agosto de 1981 devido a insuficiência renal aguda, adenocarcinoma
de cólon e diabetes mellitus, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Clarice Regina Lauffer; declaração de renda;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 26/11/1981 - 25/11/1982
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
Número: 1585
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Herminda Maria Lorenzon Porto, viúva de Arnaldo
Carlos Porto, escrivão do 2º Cartório do Crime falecido em 01 de fevereiro de 1975 devido a
hemorragia cerebral e traumatismo crânio encefálico ocorrido por acidente de trânsito, solicita
concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de gratificação e
aposentadoria; certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista; comprovante de pagamento;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria cedendo a pensão.
Data de abrangência: 30/11/1957 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 102 folhas em suporte papel
Número: 211
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lola Lolyta da Costa Guimarães, professora aposentada
viúva de Arnaldo Vieira Guimarães, escrivão do Cartório do Cível e Comércio da Comarca de Porto
Alegre, solicita revisão de pensão, em decorrência de ter optado pela pensão de seu falecido esposo,
ao Diretor Geral do Tesouro do Estado. Anexo constam: declaração de opção; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 25/08/1980 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 3510
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ilweda Maurer, viúva de Arsênio Irineu Maurer, ajudante
substituto de escrivão da Justiça falecido em 31 de janeiro de 1975 devido a infarto do miocárdio,
solicita complementação de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de
exercício de atividade pública remunerada, dependentes; certidão de casamento, óbito; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, três
acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 15%.
Data de abrangência: 15/08/1980 - 22/12/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1651
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Mariense Rangel Lopes, engenheiro agrônomo e tutor
dos menores Carmem Lopes de Figueiredo, Ney Lopes de Figueiredo, Gilda Lopes de Figueiredo,
Norma Lopes de Figueiredo, Ayr Lopes de Figueiredo e Rosah Lopes de Figueiredo, filhos de Ary
Figueiredo, juiz de direito falecido em 21 de dezembro de 1962 devido a embolia pulmonar, solicita
revisão de pensão dos menores ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e
revisão de pensão para os menores; certidão de tutela, óbito, nascimento de Carmem Lopes de
Figueiredo, Gilda Lopes de Figueiredo, Norma Lopes de Figueiredo, Ney Lopes de Figueiredo, Ayr
Lopes de Figueiredo; atestado de pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado
por já constar no Quadro Coletivo de elevação de pensões.
Data de abrangência: 12/05/1977 - 17/01/1979
Dimensão e suporte: 101 folhas em suporte papel
Número: 1604
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Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leonor Menezes do Prado, viúva de Ary Guimarães do
Prado, escriturário da Procuradoria Geral do Estado falecido em 02 de novembro de 1969 devido a
angina do peito, insuficiência coronária e arteriosclerose coronária, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
quitação de dívida pública; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de bens
imóveis, pensão; parecer; portaria, entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/03/1976 - 30/09/1976
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 1646
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cloe Sarubbi da Cunha, viúva de Assis Valério da Cunha,
escrivão distrital de Torquato Severo, distrito da Comarca de Dom Pedrito, falecido em 17 de junho de
1980 devido a parada cardiorrespiratório e endocardite bacteriana, solicita revisão de pensão a
Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam: certidão de casamento e óbito; atestado de
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 06/09/1982 - 14/03/1983
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 14451200
Acondicionador: 150
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dalva Nogueira de Azevedo, viúva de Astrogildo
Palmeiro de Azevedo, servidor da Justiça falecido em 22 de fevereiro de 1976 devido a acidente
vascular isquêmico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, nascimento de Astrogildo Nogueira de Azevedo; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/08/1982 - 15/04/1983
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3264
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marina Carlomagno Gonzales, viúva de Astyr Ramos
Gonzales, juiz de direito falecido em 06 de julho de 1979 devido a insuficiência respiratória aguda e
infecção respiratória, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/08/1979 - 16/04/1980
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 1693
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amanda Cintra Teixeira, viúva de Attilano Lopes Teixeira,
servidor da Justiça falecido em 11 de dezembro de 1978 devido a insuficiência cardíaca, úlcera
gástrica e senilidade, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito; declaração de atividade pública; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/04/1981 - 21/01/1982
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
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Número: 196
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gladys Madeira Mendes, viúva de Balbino Mendes, juiz
de paz do 3º distrito de Rio Grande em Pouso Novo falecido em 12 de fevereiro de 1979 devido a
edema agudo de pulmão, solicita concessão de pensão ao Diretor do Tribunal de Justiça. Anexo
constam: procuração; certidão de casamento, óbito; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi indeferida, visto que a requerente deveria habilitar a pensão
junto ao Instituto de Previdência do Estado.
Data de abrangência: 10/01/1980 - 09/04/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4288
Acondicionador: 110
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Helena da Silva Pereira, companheira de Balbino
Mendes Maia, juiz de paz e servidor da Justiça falecido em 12 de fevereiro de 1979 por motivo não
informado, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de desquite, nascimento; atestado de pensionista; declaração de idoneidade pública; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria solicitando que a requerente habilite-se
primeiramente ao benefício recebido pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.
Data de abrangência: 13/11/1979 - 14/02/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 5468
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Medeiros Villa Verde, viúva de
Balthazar Villa Verde, tabelião de Santo Antônio da Patrulha falecido em 11 de maio de 1969 devido a
carcinomatose e câncer de esôfago, solicita concessão de pensão ao Secretário de Estado da Justiça.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 22/12/1981 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 8651200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olanda Paschoa Piovesan Aléssio, viúva de Benjamim
Piovensan ou Benjamin Piovesan, juiz de paz falecido em 10 de maio de 1982 devido a choque
hipovolêmico decorrente de aneurisma aorta abdominal, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
declaração de exercício de atividade pública; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/05/1982 - 15/03/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1124
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Yara Amaral Campello e Maria de Fátima Amaral
Campello, viúva e filha solteira de Brasileu Machado Campello, promotor de justiça falecido em 28 de
janeiro de 1976 devido a fibrilação, infarto do miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicitam concessão
de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, nascimento de Maria
de Fátima Amaral Campello, óbito; atestado de estado civil de Maria de Fátima Amaral Campello;
declaração de exercício de atividade remunerada; parecer; entre outros documentos. O processo é
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finalizado com a portaria concedendo a pensão, gratificação de representação de 20%, cinco
acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 07/04/1976 - 28/09/1977
Dimensão e suporte: 78 folhas em suporte papel
Número: 3477
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Inhá da Costa e Silva, filha solteira de Brasiliano da
Costa e Silva, promotor público falecido em 26 de agosto de 1949 devido a insuficiência cardíaca,
solicita concessão de pensão a Sinval Guazzelli, Governador do Estado, em face do falecimento de
Julieta Dias da Costa e Silva, beneficiária da pensão por morte do promotor. Anexo constam: processo
de solicitação de pensão, fixação de vantagens, gratificação adicional de 15%, solicitação de
pagamento de vencimentos, revisão de pensão; certidão de óbito de Julieta Dias da Costa e Silva e
Brasiliano da Costa e Silva, casamento, nascimento de Inhá da Costa e Silva; atestado de residência,
exercício de cargo público e estado civil; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 08/09/1976 - 12/04/1977
Dimensão e suporte: 175 folhas em suporte papel
Número: 133912001
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Azambuja Ribas, viúva de Braulio
Mario Ribas, oficial de justiça falecido em 24 de janeiro de 1962 devido a carcimônia da coluna,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: declaração e atestado
de pessoa idônea; certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, gratificação adicional de 25% e gratificação
especial de 15%.
Data de abrangência: 03/08/1982 - 15/04/1983
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1985
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Maria Gonçalves, viúva de Breno Gonçalves,
suboficial do Registro Civil falecido em 12 de junho de 1971 devido a insuficiência bulbar e trombose
cerebral, solicita ao Governador do Estado que seja mantido o valor na pensão vitalícia concedida ao
seu filho Edison Luís Gonçalves, que completou a maioridade, sendo incapaz de exercer atividades
por motivo de doença mental. Anexo constam: processos administrativos de concessão e conversão
de licença-prêmio, quinquênio, concessão e revisão de pensão, reinclusão de valor de pensão;
certidão de casamento, óbito, nascimento de Geraldo Gonçalves, Edison Luís Gonçalves, Lia Fátima
Gonçalves, tempo de serviço; atestado de pensionista, médico; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado mediante deferimento da solicitação.
Data de abrangência: 31/05/1979 - 04/06/1984
Dimensão e suporte: 110 folhas em suporte papel
Número: 4236
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Sylvia de Sá Vanário, viúva de Caetano Vanário,
Procurador Geral do Estado falecido em 24 de setembro de 1980 devido a infarto do miocárdio e
cardiopatia isquêmica, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
solicitação manuscrita; certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo foi arquivado em decorrência da pensão
já ter sido concedida.

133

Data de abrangência: 14/11/1980 - 18/05/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 157312008
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Mathilde Ferreira de Mello, viúva de Caio Brandão de
Mello, procurador de justiça falecido em 08 de abril de 1980 devido a parada cardiorrespiratória,
insuficiência respiratória em decorrência a infecção respiratória solicita concessão de pensão vitalícia
a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia e sua restituição à Secretaria da Justiça e Segurança.
Data de abrangência: 28/04/1980 - 03/11/1980
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 4208
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta Lozza de Oliveira, viúva de Camerino Teixeira de
Oliveira, desembargador do Tribunal de Justiça falecido em 08 de junho de 1977 devido a embolias
pulmonares e tromboflebite, solicita concessão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
processo de pensão; certidão de casamento e óbito; revisão de proventos; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/06/1977 - 31/08/1977
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 3986
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Osvaldina Rocha Oliveira ou Oswaldina Rocha Oliveira e
Sandro Luiz Oliveira Machado, companheira marital e filho menor de Camilo Cortes Machado,
escrivão da Justiça falecido em 03 de julho de 1973 devido a insuficiência cardíaca em decorrência de
miocardiosclerose, solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de exercício de atividade pública remunerada; certidão de intimação, óbito, nascimento
de Sandro Luiz Oliveira Machado, desquite; atestado de residência; parecer; entre outros
documentos. O pedido de pensão a Osvaldina Rocha Oliveira ou Oswaldina Rocha Oliveira é
indeferido devido ao fato de não ter sido casada legalmente com o falecido. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a Sandro Luiz Oliveira Machado a pensão, cinco acréscimos quinquenais,
gratificação adicional de 25% e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 21/09/1977 - 29/04/1980
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 624
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Osvaldina Rocha Oliveira e Sandro Luiz Oliveira
Machado, companheira e filho de Camilo Cortes Machado, escrivão falecido em 03 de julho de 1972
devido a insuficiência cardíaca decorrente de miocardiosclerose, solicitam concessão de pensão
vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo constam: certidão de óbito, nascimento de Sandro Luiz
Oliveira Machado; procuração; termo de audiência; atestado de vida, dependência econômica e
residência fixa; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/02/1981 - 24/02/1983
Dimensão e suporte: 40 folhas em suporte papel
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Número: 2418
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cândido José Souza, escrivão da Justiça aposentado e
inválido, solicita elevação de proventos a Enio Vilanova Castilhos. Anexo constam: laudo médico;
portaria; parecer; projeto de lei; jaqueta de microfilme; entre outros documentos. O processo é
finalizado com lei concedendo a pensão especial.
Data de abrangência: 07/02/1976 - 27/06/1977
Dimensão e suporte: 44 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 1213
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Branca Falkemback, viúva de Carlos Cerato, juiz de paz
de Maria, distrito da Comarca de Marau, falecido em 17 de fevereiro de 1981 devido a parada
cardiorrespiratória, estado de mal epiléptico, meningioma frontal e hemorragia digestiva, solicita
revisão de pensão ao Secretário do Interior e Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam:
declaração de viuvez, função pública e testemunha; certidão de casamento e óbito; atestado de
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 09/07/1982 - 02/09/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1350
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Anna Emilia Marchionatti, viúva de Carlos
Marchionatti, serventuário da Justiça do tabelionato de Cruz Alta falecido em 02 de janeiro de 1975
devido a parada cardiorrespiratória, insuficiência renal aguda e insuficiência pseudo bulbar, solicita
concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo contam: certidão de casamento e óbito;
atestado de pensionista e gratificação; parecer; portaria contendo a resolução do pedido, entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo pensão.
Data de abrangência: 09/04/1975 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 942
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Anna Emília Marchionatti, viúva de Carlos
Marchionatti, tabelião da Justiça falecido em 02 de janeiro de 1975 devido a parada
cardiorrespiratória, insuficiência renal aguda e insuficiência pseudo bulbar, solicita complementação
de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de óbito, casamento; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício informando à requerente de que seu
pedido de complementação de pensão foi deferido em processo anterior.
Data de abrangência: 26/01/1981 - 15/04/1981
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 5430
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leonidia Peruchin MIchielin, viúva de Casemiro Ernesto
Michielin, tabelião da comarca de Rio Grande falecido em 31 de dezembro de 1972 devido a edema
agudo de pulmão, solicita revisão de pensão ao Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam:
jaqueta de microfilme; certidão de casamento, óbito; declaração de função pública; atestado de
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 10/11/1981 - 06/07/1982
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Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 2476
Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Romilda Dondé Caon, viúva de Catulino Príncipe Caon,
escrivão distrital e oficial do Registro Civil de Coxilha Grande falecido em 17 de setembro de 1980
devido a obstrução de traqueia, insuficiência respiratória e carcinoma brônquico, solicita concessão
de pensão ao Secretário de Justiça. Anexo constam: declaração de função pública; certidão de óbito e
casamento; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 17/06/1981 - 24/08/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1997
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lia Conceição Pestana e Debora Myrian Pestana, filhas
de Cesar Pestana, juiz municipal de 4ª entrância falecido em 03 de maio de 1977 devido a septicemia,
abcesso e insuficiência cardíaca solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de nascimento, casamento e óbito; declaração de atividade remunerada; atestado
de solteira e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 03/06/1977 - 11/01/1983
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 2082
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Concília Nunes de Carvalho, viúva de Cesário de
Carvalho Quita, servidor da Justiça falecido em 07 de junho de 1975 devido a enfarte do miocárdio,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito; declaração de exercício de atividade pública; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/05/1981 - 21/01/1982
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 8811200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Chagas Pestana, viúva de Ciro Pestana ou Cyro
Pestana, desembargador falecido em 01 de maio de 1982 devido a broncopneumonia e carcinoma de
próstata, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito; declaração de casamento; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/05/1982 - 02/03/1983
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4610
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lucilla Erpen, viúva de Clemente Jacob Erpen, oficial de
justiça falecido em 18 de setembro de 1980 devido a broncopneumonia, solicita complementação de
pensão vitalícia a Jorge Ribas Santos, Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.
Anexo constam: declaração de exercício de atividade lucrativa; certidão de óbito, casamento; jaqueta
de microfilme; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais, gratificação adicional de 25% e gratificação por risco
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de vida de 25%.
Data de abrangência: 19/11/1980 - 02/04/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 1491
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Élida de Freitas e Castro Druck, viúva de Clio Fiori Druck,
juiz togado da Corte de Apelação da Justiça Militar do Estado falecido em 28 de abril de 1978 devido
a infarto do miocárdio, cardiopatia isquêmica e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de exoneração do cargo de consultor jurídico e
nomeação para o cargo de juiz togado da corte de apelação, gratificação adicional de 25%,
gratificação especial de 15%, solicitação de processo, encaminhamento de documentação referente a
aposentadoria, revisão de proventos, concessão de quinquênios; certidão de casamento, óbito;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia, vencimento básico, gratificação de representação de 20%, cinco acréscimos quinquenais,
gratificação incorporada de 15%, gratificação adicional de 25% e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 12/05/1978 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 138 folhas em suporte papel
Número: 223
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iris Motta Lacerda, viúva de Cypriano Alvares Lacerda,
juiz de direito de 3ª entrância falecido em 29 de outubro de 1956 devido a trombose coronária
aguda, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de pensão e
de revisão de pensão; certidão de casamento e óbito; procuração; atestado de pensionista;
solicitação manuscrito; apostila; acórdão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a inclusão da requerente na
pensão.
Data de abrangência: 27/05/1957 - 11/02/1976
Dimensão e suporte: 187 folhas em suporte papel
Número: 1864
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emma Carolina Secchi Christ, viúva de Cyro Felippe
Christ, escrivão falecido em 30 de dezembro de 1974 devido a cirrose hepática, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de casamento, óbito;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/05/1979 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1150
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Florina Tissani Mottin, viúva de Dante Antonio Mottin,
juiz de paz falecido em 30 de dezembro de 1975 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, tempo de serviço,
óbito, pensão, bens imóveis; portaria; atestado de pensão, pobreza; declaração de bens imóveis;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 05/01/1977 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
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Número: 1829
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair Eulalia Bergamaschi Guimaraens, Beatriz
Bergamaschi Guimaraens, Maria Etelvina Bergamaschi Guimaraens e Virginia Bergamaschi
Guimaraens, viúva e filhas menores de Dante Gabriel Guimaraens, procurador da Justiça falecido em
07 de novembro de 1969 devido a carcinoma brônquio e pneumectomia esquerda, solicitam
concessão de pensão a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito,
casamento de Nair Eulalia Bergamaschi Guimaraens e Dante Gabriel Guimaraens e de Luiz Henrique
Cáprio Salimen e Virginia Bergamaschi Guimaraens Salimen, nascimento de Beatriz Bergamaschi
Guimaraens, Maria Etelvina Bergamaschi Guimaraens e Virginia Bergamaschi Guimaraens; atestado
de residência, função, vantagens a perceber; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria alterando a pensão, gratificação de representação de 20%, cinco
acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%, que passa a ser concedido a Nair Eulalia
Bergamaschi Guimaraens, Beatriz Bergamaschi Guimaraens e Maria Etelvina Bergamaschi
Guimaraens, em face da exclusão de Virginia Bergamaschi Guimaraens por haver contraído
matrimônio.
Data de abrangência: 31/03/1978 - 01/04/1981
Dimensão e suporte: 35 folhas em suporte papel
Número: 130012001
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clara Luiza Bavaresco Azambuja, viúva de Darcy
Azambuja ou Darci Azambuja, tabelião e oficial do Registro Civil falecido em 17 de março de 1973
devido a insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar descompensado e asma brônquica, solicita
concessão de pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário da Justiça. Anexo constam: processo de
solicitação de pensão; certidão de óbito, casamento; termo de autentificação de cópia em filme de
documentação; procuração; declaração de exercício de função pública; jaqueta de microfilme;
portaria; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/08/1982 - 06/05/1983
Dimensão e suporte: 54 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 4352
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Genoveva Luiza Goulart, viúva de Darcy Duarte Goulart,
oficial de justiça da Comarca de Viamão falecido em 02 de abril de 1978 devido a insuficiência
respiratória aguda, coma neurológica e arteriosclerose, solicita revisão de pensão ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de nascimento, casamento e óbito; declaração de função pública;
atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 16/11/1979 - 14/01/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1916
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Telles Porto, viúva de Darcy Porto, ajudante
substituto do tabelião do 2º tabelionato e suboficial do Registro de Títulos e Documentos da Comarca
de Alegrete falecido em 26 de outubro de 1976 devido a câncer no estômago, solicita revisão de
pensão ao Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: certidão de óbito, parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente
não encaminhou a documentação necessária à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 14/03/1978 - 15/06/1978
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Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 1138
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amanda Thereza Mendes de Oliveira, viúva David José
Ribeiro de Oliveira, promotor de justiça falecido em 15 de agosto de 1964, devido a arteriosclerose
coronária e insuficiência ventricular, solicita revisão de pensão vitalícia à Procuradoria Geral do
Estado. Anexo constam: Processos administrativos de solicitação e revisão de pensão vitalícia;
certidão de casamento, óbito, nascimento dos filhos José Luiz Mendes de Oliveira, Maria Salete
Mendes de Oliveira, Maria Helena Mendes de Oliveira; atestado médico relatando as circunstâncias
do falecimento; relatório da Procuradoria Geral do Estado; resolução; declaração de exercício de
cargo público; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a concessão
da revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/05/1976 - 10/06/1976
Dimensão e suporte: 127 folhas em suporte papel
Número: 1425
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amanda Thereza Mendes de Oliveira, viúva de David
José Ribeiro de Oliveira, promotor de justiça falecido em 15 de agosto de 1964 sem causa da morte
citada, solicita revisão de pensão vitalícia ao Procurador Geral da Justiça. Anexo constam:
requerimento; informação; entre outros documentos. O processo é finalizado com informação de que
o nome a requerente já consta no Quadro Coletivo de revisão de pensões.
Data de abrangência: 01/04/1977 - 16/05/1977
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 3297
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alcina Schilling Corrêa, viúva de Delecarliense
Pretextato Corrêa, escrivão da Justiça falecido em 02 de junho de 1972 devido a infarto do miocárdio
e miocardite crônica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de óbito, casamento; declaração de exercício de função pública; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, quatro
acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 15%.
Data de abrangência: 02/09/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 1245
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Laila Porciúncula Cardoso, Laédi Maria Porciuncula
Cardoso, viúva e filha de Edmundo Rodrigues Cardoso, escrivão de Órfãos e Ausentes falecido em 21
de março de 1972 devido a insuficiência cardíaca, solicitam revisão de pensão ao Secretário da
Justiça. Anexo constam: processos de solicitação de aposentadoria, pensão e revisão de proventos;
laudo de aposentadoria; apostila; certidão de nascimento, óbito e cargo público; atestado de
pensionista e médico; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi indeferida em decorrência da requerente ser prejudicada com a concessão da revisão
da pensão.
Data de abrangência: 10/06/1958 - 31/01/1983
Dimensão e suporte: 108 folhas em suporte papel
Número: 2090
Acondicionador: 119

139

Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Mariquinha Meneguzzo Pessato, Jezebel Pessato, Mary
de Fátima Pessato, Mara Rubia Pessato e Gema Lucia Pessato ou Gema Lucia Gabriel, viúva e filhas de
Eduardo Ricardo Pessato, avaliador judicial falecido em 21 de fevereiro de 1967 devido a insuficiência
ventricular e infarto do miocárdio, solicitam concessão de pensão ao Secretário da Justiça do Estado.
Anexo constam: certidão de óbito, casamento de Eduardo Ricardo Pessato e Marquinha Meneguzzo
Pessato, Renato Gabriel e Gema Lucia Gabriel, nascimento de Jezebel Pessato, Mary de Fátima
Pessato, Mara Rubia Pessato; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão, fazendo cessar posteriormente a pensão de que eram titulares as
filhas em virtude de terem completado a maioridade, passando o benefício a ser concedido apenas à
viúva.
Data de abrangência: 02/06/1980 - 22/12/1980
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 1512
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dilesia Honorata Minatti Costi, viúva de Egydio Costi,
servidor da Justiça falecido em 24 de dezembro de 1978 devido a fibrilação ventricular e infarto
agudo do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; atestado de pensionista; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/05/1979 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4117
Acondicionador: 83
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jovelina Souza Pinto, filha de Eleudoro José de Souza ou
Heleodoro José de Souza, oficial de justiça falecido em 28 de fevereiro de 1931 sem causa da morte
citada, solicita a comprovação de tempo de serviço para concessão de proventos ao Diretor Geral do
Tesouro do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço; informação; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido à requerente não fazer jus à pensão na condição de
filha.
Data de abrangência: 23/07/1976 - 09/11/1976
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 4101
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clara Machado, companheira de Elisiário Vieira Nunes
ou Eliziário Vieira Nunes, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado falecido em 09 de janeiro
de 1967 devido a contusão cerebral consecutiva a traumatismo do crânio, solicita concessão de
pensão ao Diretor Geral do Tesouro do Estado. Anexo constam: processo de ação ordinária; apelação
civil; ofício; certidão de óbito de Elziário Vieira Nuñez e Maria Leivas Nuñez; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 10/10/1980 - 15/03/1983
Dimensão e suporte: 47 folhas em suporte papel
Número: 1629
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lizita Therezinha Luzzatto, filha de Emilio Luzzatto,
escrivão da Justiça falecido em 29 de junho de 1976 devido a metástases disseminadas e
adenocarcinoma de próstata, solicita complementação de pensão ao Governador do Estado, em
virtude do falecimento de sua mãe beneficiária da pensão vitalícia Cecilia Angela Martini Luzzatto.
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Anexo constam: certidão de nascimento de Lizita Therezinha Luzzatto, casamento, óbito de Emilio
Luzzatto e Cecilia Martini Luzzatto; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
parecer indeferindo a concessão de complementação de pensão por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 16/05/1978 - 07/02/1979
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 1853
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nery Henke dos Santos, Eudoxio Teodoro dos Santos
Neto, Maria Luiza Henke dos Santos, Francisco Henke dos Santos, Heloísa Itália Henke dos Santos e
Erasto dos Santos Júnior, viúva e filhos de Erasto dos Santos, escrivão falecido em 06 de janeiro
devido a infarto do miocárdio, solicitam concessão de pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário
de Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Eudoxio Teodoro dos Santos
Neto, Maria Luiza Henke dos Santos, Francisco Henke dos Santos, Heloísa Itália Henke dos Santos e
Erasto dos Santos Júnior; título de aposentadoria; declaração de exercício de atividade pública;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/05/1981 - 24/02/1983
Dimensão e suporte: 39 folhas em suporte papel
Número: 660
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Annayr Rodrigues da Silva ou Annayur Rodrigues da
Silva, viúva de Érico Nunes da Silva, tabelião falecido em 06 de janeiro de 1982 devido ao estado de
coma, por meio do juiz de direito Marcelo Bandeira Pereira, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito;
declaração de função pública; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/03/1982 - 21/02/1983
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 1699
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Anaides Duarte Lopes ou Marya Anaydes Duarte
Lopes ou Maria Anaydes Duarte Lopes, viúva de Ernesto Beretta Lopes, escrivão da Justiça falecido
em 31 de outubro de 1971 devido a caquexia e carcinoma genital, solicita complementação da
pensão que percebe, a ser calculada sobre os proventos do servidor ao Governador do Estado. Anexo
constam: declaração de exercício de atividade pública remunerada, filhos menores; certidão de óbito,
casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão, quatro acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 23/02/1977 - 16/11/1977
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 4198
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Graziella Falleiro Azevedo, viúva de Ernesto de Azevedo
Palmeira, oficial distrital de Paverama da Comarca de Taquari falecido em 20 de novembro de 1971
devido a enfarte do miocárdio, arteriosclerose e senilidade, solicita revisão de pensão ao Secretário
da Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço e pensão; procuração; declaração de função pública; atestado de pensionista; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a revisão de pensão.
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Data de abrangência: 23/04/1980 - 30/12/1980
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 3508
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Diva da Luz Gonçalves, viúva de Ernesto Gonçalves,
escrivão da Justiça falecido em 20 de abril de 1971 devido a acidente vascular cerebral, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de exercício de
atividade pública remunerada, dependentes; certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 01/09/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2689
Acondicionador: 120
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Lilia Goulart Lopes e Paulo Ricardo Goulart Lopes,
viúva e filho de Esperidião Trindade Lopes, oficial de justiça da Comarca de Itaqui falecido em 16 de
fevereiro de 1980 devido a morte natural e sem assistência médica, solicita revisão de pensão ao
Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam: certidão de nascimento, casamento, óbito e adoção;
atestado de pensionista; procuração; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 10/07/1980 - 09/09/1980
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 5268
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zélia Lopes Medeiros, filha de Espiridião de Lima
Medeiros, desembargador falecido em 25 de julho de 1955 devido a arteriosclerose generalizada,
solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Sebastião Guazzeli, Governador do Estado, visto o
falecimento de sua mãe Helena Lopes Medeiros, então beneficiária da pensão. Anexo constam:
processos de revisão de aposentadoria, revisão de proventos, desconto de 2%, pensão vitalícia,
elevação de pensão, revisão de pensão; atestado de residência; certidão de nascimento, óbito; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia e
gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 12/12/1975 - 12/04/1976
Dimensão e suporte: 231 folhas em suporte papel
Número: 1897
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorvalina Pereira Baptista, viúva de Euclydes Alves
Baptista, tabelião falecido em 18 de maio de 1976 devido a acidose metabólica e desequilíbrio
cardioeletrolítico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista; jaqueta de microfilme; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/06/1976 - 27/10/1976
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 2690
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Palmira Koslowski, viúva de Eugenio Koslowski, juiz de
paz falecido em 12 de maio de 1975 devido a trombose cerebral e arteriosclerose, solicita concessão
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de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexos constam: certidão de tempo de
serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de
bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/07/1975 - 20/01/1976
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 4478
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Diva Carneiro Guerreiro, viúva de Eurico Guerreiro,
ajudante substituto do tabelião do 3º Cartório de Notas da Comarca de Porto Alegre falecido em 22
de outubro de 1976 devido a hemorragia cerebral e hipertensão arterial sistêmica, solicita concessão
de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e óbito;
atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/11/1976 - 28/03/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 3562
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Esther Cony Vidal, viúva de Fabricio Vidal, tabelião da
Justiça falecido em 29 de agosto de 1972 devido a cardiosclerose causada por insuficiência cardíaca e
bronquite, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de exercício de atividade pública remunerada; certidão de óbito, casamento; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo pensão vitalícia, cinco acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 13/09/1977 - 08/08/1978
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2521
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Guilhermina Lang da Silva e José Carlos Teixeira da Silva,
viúva e filho menor de Felipe Teixeira da Silva, juiz de paz falecido em 04 de maio de 1975 por morte
natural, solicitam concessão de pensão a José Sperb Sanseverino, Secretário do Interior e Justiça.
Anexos constam: registro de nomeação a cargo; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
nascimento; entre outros documentos. O processo é finalizado com o arquivamento do pedido de
pensão em vista que a requerente não foi encontrada.
Data de abrangência: 26/06/1975 - 08/09/1975
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4169
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cleonice de Borba Marques Dias e João Alberto de
Borba Marques Dias, viúva e filho de Felippe Marques Dias ou Felipe Marques Dias, promotor público
falecido em 06 de outubro de 1978 devido a infecção respiratória, coma hepático e cirrose biliar,
solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de óbito, casamento, nascimento de João Alberto de Borba Marques Dias; atestado de
residência, viuvez; declaração de atividade de ensino; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão, gratificação de representação de 20%, cinco
acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%, alterando posteriormente e passando o
benefício a ser concedido apenas à viúva em virtude de João Alberto de Borba Marques Dias ter
completado a maioridade.
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Data de abrangência: 03/11/1978 - 29/05/1980
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
Número: 15331200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Amélia Maciel Avellanal, viúva de Felizardo
Armando Leal Avellanal ou Felisardo Armando Leal Avellanal, escrivão falecido em 28 de setembro de
1976 devido a acidente vascular respiratório e arteriosclerose, solicita revisão de pensão vitalícia a
Celestino Goulart, Secretário de Justiça. Anexo constam: processo administrativo de concessão e
revisão de pensão por morte; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; declaração de
exercício de atividade pública; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a revisão da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/09/1982 - 22/08/1983
Dimensão e suporte: 58 folhas em suporte papel
Número: 2370
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Marin Cervieri, viúva de Fioravante Cervieri, juiz
de paz falecido em 25 de outubro de 1973 devido a câncer de colédoco (biles e pâncreas), solicita
elevação de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexos constam: certidão de nascimento de
Mariangela Cervieri, casamento, óbito; atestado de pensão; declaração de não exercício de cargo
público; parecer de elevação de pensão para a viúva e suas três filhas, Rosa Maria, Maria do Carmo e
Mariangela Cervieri, em 1974; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a elevação da pensão para a viúva e sua filha Mariangela Cervieri.
Data de abrangência: 05/04/1975 - 11/03/1976
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 3018
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Conceição Pitta Pinheiro Lisboa, viúva de Francisco
Bordini Lisboa, Procurador de Justiça da Procuradoria Geral do Estado falecido em 08 de junho de
1981 devido a parada cardiorrespiratória, insuficiência bulbar e acidente vascular cerebral, solicita
concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito;
atestado de pensionista; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi indeferida pela Comissão de Pensões Vitalícias em decorrência de falta de amparo
legal.
Data de abrangência: 24/07/1981 - 27/07/1982
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 3404
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Felicia Garcia de Mattos, viúva de Francisco de Mattos
Netto, juiz de paz falecido em 29 de abril de 1941 devido a infecção tífica, solicita revisão de pensão
ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de função pública; nomeação; certidão de
casamento, óbito e exercício de cargo público; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/07/1977 - 27/07/1978
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 2498
Acondicionador: 92
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vera Nunan Simch, filha de Francisco Rodolfo Simch,
desembargador falecido em 25 de outubro de 1937 devido a fratura da base do crânio, solicita ao
Secretário da Justiça revisão de pensão. Anexo constam: processo de pensão; certidão de
nascimento, casamento, óbito e vantagens auferidas; atestado de pensionista e solteira; ofício;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 01/04/1976 - 14/02/1978
Dimensão e suporte: 41 folhas em suporte papel
Número: 65
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Deolinda Augusto Silveira, viúva de Frazão da Silveira
Filho, tabelião e oficial do Registro de Imóveis e Especial da Comarca de Herval falecido em 03 de
fevereiro de 1970 devido a hemorragia cerebral, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: processos de pensão vitalícia integral e de justificação; certidão de casamento e
óbito; procuração; termo de audiência; guia de arrecadação; informação médica; atestado de
pensionista; jaqueta de microfilme; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão da pensão.
Data de abrangência: 08/11/1976 - 09/01/1980
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 4299
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Laurena Rosalina Bárbara Feldens, viúva de Frederico
Edgar Feldens, oficial de justiça da Comarca de Lajeado falecido em 25 de agosto de 1970 devido a
infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca e bronquite asmática, solicita concessão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: declaração de função pública; certidão de casamento e óbito;
atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 27/09/1976 - 19/01/1977
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 2531
Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Bellony Paim Fernandes, viúva de Gaspar Moraes
Fernandes, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul falecido em 21 de junho de
1981 devido a edema agudo do pulmão, infarto agudo do miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicita
concessão pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e óbito;
atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 25/06/1981 - 02/08/1981
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 105012001
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luisa Guerra Bernd, viúva de Gastão Bernd, procurador
da Justiça Militar falecido em 11 de maio de 1982 devido a prostatectomia, solicita complementação
de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de óbito, casamento; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria elevando a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/06/1982 - 06/05/1983
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
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Número: 130712001
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hortência de Barros Jacques, viúva de Gelso de Almeida
Jacques, escrivão da Justiça falecido em 07 de janeiro de 1977 devido a parada cardíaca, cardiopatia
hipertensiva e DBPOC, solicita complementação de pensão vitalícia ao Secretário do Interior e Justiça.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação
adicional de 25%.
Data de abrangência: 05/08/1982 - 02/03/1983
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 3582
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clara Pereira dos Reis, viúva de Genésio dos Reis, oficial
de justiça falecido em 16 de julho de 1975 devido a insuficiência respiratória aguda, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de exercício de
função pública remunerada, dependentes; certidão de óbito, casamento, nascimento de Ethel Pereira
dos Reis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 17/08/1981 - 18/02/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 666
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Universina Fagundes dos Santos, viúva de Gervásio dos
Santos, servidor da Justiça falecido em 04 de janeiro de 1953 devido a ictus apopletico, solicita
revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
revisão da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/01/1977 - 31/05/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1590
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olga de Castro Von Hoonholtz, viúva de Gilberto Von
Hoonholtz, ajudante substituto de tabelião falecido em 02 de dezembro de 1975 devido a embolia
pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito; portaria; informação; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 05/05/1977 - 19/03/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 296
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Neida Terezinha Nunes Ramos, Ronaldo Nunes Ramos,
Rogério Nunes Ramos e Renato Nunes Ramos, viúva e filhos de Girel Brum Ramos, juiz de paz falecido
em 31 de março de 1981 devido a luxação na coluna cervical, solicitam concessão de pensão vitalícia
a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, nascimento de Ronaldo Nunes Ramos, Rogério Nunes Ramos e Renato Nunes Ramos;
declaração de exercício de atividade pública; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 09/02/1982 - 04/06/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4197
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Enedina Baptista Saraiva, viúva de Gotran Saraiva,
serventuário da Justiça falecido em 03 de setembro de 1975 devido a carcinoma metastático de pele
e gânglios, solicita revisão de pensão ao Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam: certidão de
nascimento de Norma Baptista Saraiva, casamento, óbito e pensão; procuração; declaração de função
pública; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é arquivado em decorrência da filha da requerente, Norma Baptista Saraiva
já ter completado a maioridade, não sendo incluída no recebimento de pensão.
Data de abrangência: 23/04/1980 - 06/05/1981
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 6
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria da Luz de Paula e Mário Luz Paula, viúva e filho de
Graciolino de Paula, oficial de justiça falecido em 03 de maio de 1975 sem causa da morte citada,
solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de pensionista,
parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto
que faltam documentos para a concessão da pensão.
Data de abrangência: 13/12/1975 - 13/02/1976
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 2304
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clecia Tirelli, viúva de Guerino Eduardo Tirelli, escrivão
da Justiça falecido em 30 de agosto de 1979 devido a insuficiência respiratória, metástases
pulmonares e neoplasia de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça.
Anexo constam: atestado de pensão; certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 16/06/1980 - 16/12/1980
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 50
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ignez Clementina Jaconi Curra, viúva de Heitor Curra,
escrivão do Cível e Crime da Comarca de Caxias do Sul falecido em 15 de abril de 1975 devido a
enfarte do miocárdio e arteriosclerose, solicita revisão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
revisão de pensão.
Data de abrangência: 06/01/1981 - 24/08/1981
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 4026
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulina Sciencia Zilio, viúva de Henrique Arminquere
Zilio, juiz de paz falecido em 31 de janeiro de 1974 devido a caquexia e carcinoma metastático
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
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constam: certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/10/1978 - 02/05/1979
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 455
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julia Uszacka, viúva de Hilário Mariano Uszacki, escrivão
distrital de Capela Velha falecido em 26 de dezembro de 1971 devido a infarto do miocárdio, solicita
concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço, nascimento de Wania Maria e Zelia Maria Uszacka; declaração de exercício de
atividade pública remunerada; comprovante de pagamento; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e
gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 22/09/1975 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 36 folhas em suporte papel
Número: 42781200
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ney Rodrigues Danckwardt e Maria Regina Dackwardt,
viúva e filha de Homero Azambuja, promotor de justiça falecido em 26 de outubro de 1962 devido a
acidente vascular cerebral e uremia, hipertensão arterial, glomerulonefrite crônica, solicita revisão de
pensão vitalícia a Leonel Brizola, Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e
revisão de pensão; certidão de nascimento de Maria Regina Danckwardt, casamento, óbito; atestado
de pensionista, viuvez; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/12/1962 - 25/09/1998
Dimensão e suporte: 115 folhas em suporte papel
Número: 2118
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Otília Maria Grigoletti Scholl, viúva de Homero Baptista
Scholl, escrivão da Justiça falecido em 16 de novembro de 1968 devido a sarcoma do rim com
metástases generalizadas, solicita complementação de pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário
da Justiça Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais,
gratificação adicional de 25% e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 25/05/1981 - 17/09/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2238
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca Gioscia de Almeida, viúva de Honor de
Almeida, ajudante do 4º Cartório de Notas da Comarca de Porto Alegre de 4ª entrância falecido em
01 de outubro de 1977 devido a embolia pulmonar, solicita revisão de pensão ao Governador do
Estado. Anexo constam: processo de pensão; certidão de casamento e óbito; declaração de pensão;
atestado de pensionista; anotações manuscritas; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 17/10/1977 - 25/01/1979
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 1402
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Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Vergueiro Malheiros, viúva de Honório Malheiros,
tabelião da Justiça falecido em 10 de outubro de 1972 devido a arritmia cardíaca, insuficiência renal
crônica, uremia e hipertensão arterial maligna, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam:
processo de gratificação adicional, aposentadoria, solicitação de pensão, revisão de pensão;
informação; certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a alteração da pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e
gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 05/05/1978 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 82 folhas em suporte papel
Número: 1171
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Genessy da Graça Castro Maciel, filha de Horácio Pereira
Maciel, oficial de justiça da Comarca de Venâncio Aires falecido em 28 de setembro de 1966 devido a
assistolia e insuficiência cardíaca, solicita revisão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
certidão de nascimento e óbito; jaqueta de microfilme; parecer contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente possuía mais de 21 anos,
portanto não apresentava as condições para a concessão de pensão.
Data de abrangência: 20/08/1979 - 26/05/1980
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 2318
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Therezinha de Jesus Silveira Hartstein, filha de Horminio
Silveira, juiz municipal vitalício da Comarca de Porto Alegre falecido em 13 de maio de 1970 devido a
insuficiência bulbar e acidente vascular cerebral, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: processos de pensão; anotação manuscrita, cartão de visita; certidão de casamento e
óbito; atestado de pensionista; diário oficial; procuração; ofício; ordem de serviço; mandado de
segurança; acórdão; apelação civil; relatório; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 30/05/1973 - 27/03/1980
Dimensão e suporte: 164 folhas em suporte papel
Número: 1561
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emilia Valente do Nascimento, viúva de Hugo Nobre do
Nascimento, escrivão de Órfãos e Ausentes da Comarca de Canguçu falecido em domicílio no dia 08
de fevereiro de 1969, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de pensão; certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão.
Data de abrangência: 29/04/1981 - 29/06/1981
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 130512001
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Petry Panta, viúva de Hypolito Rodrigues Panta,
escrivão da Justiça falecido em 01 de setembro de 1975 devido a insuficiência cardiorrespiratória,
solicita complementação de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito; declaração de exercício de função pública; portaria; parecer; entre outros
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documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, quatro
acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 26/07/1982 - 13/09/1983
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 4066
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracema Victoria Hillal, filha de Idylio Manoel dos Santos
Victoria, escrivão da Justiça falecido sem data e causa da morte citadas, solicita revisão e
complementação de pensão vitalícia ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo
constam: atestado de pensão; requerimento; portaria; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão devido à requerente já ter contraído
matrimônio e ultrapassado o limite de idade máxima estabelecido para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 28/09/1979 - 23/11/1979
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 2275
Acondicionador: 100
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Benta Avila da Silva ou Benta da Silva Ramos, viúva de
Ignácio Saldanha Ramos, servidor da Justiça falecido em 18 de março de 1963 devido a hemorragia
cerebral e hipertensão arterial, solicita revisão de pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo
constam: processos de solicitação de aposentadoria de Job Saldanha Ramos e Ignácio Saldanha
Ramos, revisão de aposentadoria, pagamento de prestações de taxa de aposentadoria, gratificação
adicional, concessão e revisão de pensão; certidão de casamento, tempo de serviço, óbito; atestado
de pensionista, viuvez; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com o
parecer informando que a revisão já estava concedida.
Data de abrangência: 08/06/1977 - 05/10/1978
Dimensão e suporte: 231 folhas em suporte papel
Número: 11401200
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual América Araújo Schmitz, viúva de Iomar Abade Schmitz,
escrivão distrital falecido em 17 de outubro de 1946 devido a gripe endêmica, solicita concessão de
pensão vitalícia ao juiz de direito e Diretor do Fórum de Santa Rosa. Anexo constam: processo
administrativo de solicitação de remessa do processo de vantagens; certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a
solicitação devido à requerente não ser pensionista do Instituto de Previdência do Estado.
Data de abrangência: 29/07/1980 - 31/08/1982
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 1221
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual América Araujo Schmitz, viúva de Iomar Abade Schmitz,
escrivão ajudante da Comarca de Três Passos falecido em 17 de outubro de 1946 devido a gripe
epidêmica, solicita concessão de pensão ao Secretário do Interior. Anexo constam: certidão de
nascimento, casamento, óbito e tempo de serviço; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência do tempo de serviço prestado ser
inferior ao exigido em lei.
Data de abrangência: 19/07/1982 - 09/03/1983
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 1581
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Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Couto Machado, viúva de Ion Barbosa Machado, juiz
municipal falecido devido a apendicite aguda e debilidade cardiocirculatória, solicita revisão de
pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e óbito; atestado de
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 10/05/1976 - 21/12/1994
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3996
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Syla Moraes Feijó ou Sila Moraes Feijó, viúva de Ito
Godinho Feijó, escrivão da Justiça falecido em 18 de janeiro de 1976 devido a trombose cerebral,
solicita complementação de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de
exercício de atividade pública remunerada, dependentes; certidão de casamento, óbito; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a complementação de
pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 04/10/1980 - 01/04/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1633
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elida Maciel Machado da Silva e Luis Felipe Maciel
Machado da Silva, viúva e filho de Ivan Machado da Silva, servidor da Justiça falecido em 03 de
dezembro de 1971 devido a fraturas múltiplas, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da
Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/05/1980 - 22/12/1980
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 1244
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elida Maciel Machado da Silva, viúva de Ivan Machado
da Silva, oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e escrivão em Santana do Livramento falecido
em 03 de dezembro de 1971 devido a fraturas múltiplas, solicita revisão de pensão ao Secretário da
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam: processo de revisão de pensão; certidão de
casamento, óbito; declaração de cargo público; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
revisão de pensão.
Data de abrangência: 27/07/1982 - 07/07/1993
Dimensão e suporte: 40 folhas em suporte papel
Número: 1030
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clementina Luiza Nunes Martins, viúva de Jacy Martins,
avaliador judicial falecido em 11 de setembro de 1973 devido a parada cardíaca e infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de
exercício de cargo público; certidão de casamento, óbito; jaqueta de microfilmes; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco
acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 29/03/1976 - 18/03/1977
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
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Número: 3424
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edília Bernardes Linck, viúva de James Darcy Linck,
tabelião falecido em 23 de setembro de 1972 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de casamento, óbito;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 11/09/1980 - 22/12/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4221
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lídia da Silveira Saldanha, viúva de James Saldanha,
suboficial do Registro de Títulos e Documentos falecido em 05 de setembro de 1981 devido a
caquexia e leucose aguda, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo
constam: certidão de óbito, casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia, três acréscimos quinquenais e gratificação adicional de
15%.
Data de abrangência: 14/10/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 252
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zaida Manke Bento, Marfe Mank Bento, Patrícia Manke
Bento, Carlos Manke Bento e Cacilda Manke Bento, viúva e filhos de Jesus Moreira Bento, servidor da
Justiça falecido em 07 de junho de 1981 devido a embolia pulmonar, doença broncopulmonar
obstrutiva crônica e suboclusão intestinal, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Secretário da
Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Marfe Manke Bento, Patrícia
Manke Bento, Carlos Manke Bento e Cacilda Manke Bento; entre outros documentos. O processo é
arquivado tendo em vista que outro processo sobre a solicitação encontra-se em andamento no IPE.
Data de abrangência: 28/01/1982 - 18/02/1982
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 3024
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olga Mesko Soares, viúva de João Aládio Soares, oficial
distrital de Armada da Comarca de Canguçu falecido em 30 de julho de 1975 devido a toxemia e
câncer de cólon, solicita complementação de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de
pensão.
Data de abrangência: 28/07/1981 - 11/11/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2358
Acondicionador: 100
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria da Silva Seidel, viúva de João Alves Seidel,
servidor da Justiça falecido em 23 de julho devido a insuficiência respiratória, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento da
requerente, Silesia da Silva Seidel e José Otacílio Rosa Cony, nascimento de Silesia da Silva Seidel,
Renato da Silva Seidel, Roberto da Silva Seidel; declaração de exercício de atividade remunerada;
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parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo o
complemento de pensão vitalícia à requerente.
Data de abrangência: 04/07/1978 - 29/04/1980
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 3652
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Carolina Guimarães Edler, viúva de João Antônio
Edler, servidor da Justiça falecido em 29 de março de 1974 devido a assistolia ventricular por anoxia
cerebral, insuficiência ventricular esquerda, acidose respiratória por DPOC descompensado e
neoplasia de bexiga, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito; declaração de exercício de atividade pública; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/09/1980 - 11/03/1981
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2095
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ludgera Barboza Cesar, viúva de João Araujo Cesar,
escrivão de Órfãos e Ausentes da Comarca de Tapes falecido em 10 de junho de 1974 devido a infarte
do miocárdio, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de
pensionista; certidão de casamento e óbito; procuração; jaquetas de microfilme; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão.
Data de abrangência: 07/04/1975 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 2060
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lidia Juck Schuster e Iara Denise Juck Schuster, viúva e
filha de João Avelino Schuster, juiz de direito falecido em 14 de maio de 1980 devido a hemorragia
cerebral, hipertensão arterial e arteriosclerose com amiotrofias, solicitam concessão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, nascimento de Iara Denise Juck Schuster,
casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a apostila concedendo a
pensão, 20% de representação, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 04/06/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 47
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Cândida Corrêa Leal, viúva de João Batista Coelho
Leal, ajudante subdistrital de escrivão do Cerro dos Martins, 3º subdistrito de Caçapava do Sul,
falecido em 06 de novembro de 1979 devido a morte súbita, solicita revisão de pensão ao Presidente
do Tribunal de Justiça. Anexo constam: declaração de atividade remunerada; certidão de casamento,
óbito e tempo de serviço; atestado de pensionista; jaqueta de microfilme; parecer; portaria contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a revisão de pensão.
Data de abrangência: 18/12/1980 - 14/08/1981
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 11431200
Acondicionador: 146
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aída Galperin e Costa, viúva de João Batista Kieling
Costa, tabelião falecido em 04 de abril de 1976 devido a uremia, solicita revisão de pensão vitalícia a
Celestino Goulart, Secretário da Justiça. Anexo constam: processo administrativo de consulta sobre
concessão de pensão e encaminhamento de documentação; decreto de aposentadoria; certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço; relatório; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/05/1981 - 22/11/1982
Dimensão e suporte: 76 folhas em suporte papel
Número: 3561
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jaci da Silva Guerra, Joci da Silva Guerra e Aleciandro da
Silva Guerra, viúva e filhos menores de João Batista Vieira Guerra, oficial de justiça falecido em 19 de
maio de 1976 devido a broncopneumonia, insuficiência respiratória, astenia, desidratação, tumor de
próstata e retenção urinária crônica, solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Aleciandro da Silva Guerra e Joci da Silva
Guerra; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 08/09/1977 - 08/08/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 841
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta Sefton de Figueiredo, viúva de João Breno
Lehmann, desembargador do Tribunal de Justiça falecido em 20 de janeiro de 1977 devido a ruptura
de aneurisma da aorta e insuficiência renal crônica solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval
Guazelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de
pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/03/1977 - 13/12/1977
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 7151200
Acondicionador: 150
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual José Antônio Chagas de Souza e Darlise Chagas de
Souza, filhos de João Caetano Silva de Souza, escrivão falecido em 10 de setembro de 1966 devido a
hemoptise e tuberculose pulmonar, solicitam revisão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça
Celestino Goulart. Anexo constam: processo administrativo de revisão de pensão; certidão de
casamento de João Caetano Silva de Souza e Maria Ofélia Chagas, óbito, nascimento de José Antônio
Chagas de Souza e Darlise Chagas de Souza; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/08/1982 - 16/12/1982
Dimensão e suporte: 36 folhas em suporte papel
Número: 3785
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Venância de Paula Mello, viúva de João Francisco, oficial
distrital falecido em 28 de novembro de 1972 devido a infarto miocárdio, solicita concessão de
pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, termo de compromisso; declaração de bens imóveis, atividade pública; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/09/1980 - 01/04/1981
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Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 2408
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Argemira Castro Landgraf, viúva de João Landgraf, oficial
de justiça falecido em 09 de agosto de 1955 devido a cirrose hepática, solicita concessão de pensão
vitalícia a José Sperb Senseverino, Secretário de Interior e Justiça. Anexos constam: processos de
nomeação de oficiais de justiça, ata de inspeção de saúde, aposentadoria, solicitação de pagamento
de diferença de proventos na inatividade, revisão de proventos e auxílio funerário; certidão de
casamento, óbito; atestado de residência; declaração de aposentadoria; guia de arrecadação; entre
outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo o pedido de pensão vitalícia por
falta de amparo legal, devido ao falecido não ter sido associado ao órgão previdenciário.
Data de abrangência: 19/06/1975 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 84 folhas em suporte papel
Número: 4299
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Wilma Guez Abrantes, viúva de João Manoel Abrantes,
oficial de justiça falecido em 08 de novembro de 1975 devido a fibrilação ventricular, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Administração. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a notificação à requerente que, para ser estudado o caso, se fazem necessários outros
documentos.
Data de abrangência: 15/08/1979 - 17/12/1979
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 4315
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Donata Dornelles, companheira de João Manoel
Cabreira, oficial de justiça da Comarca de Itaqui falecido em 02 de agosto de 1973 devido a retenção
urinária e hipertrofia prostática, solicita revisão de pensão ao Secretário do Interior e Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam: certidão de óbito; procuração; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 17/11/1980 - 27/10/1981
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 4402
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rezoleta Azambuja de Morais ou Rezoleta Azambuja
Morais ou Resoleta Azambuja de Morais, viúva de João Manoel Morais, escrivão distrital falecido em
16 de dezembro de 1977 devido a trombose cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/10/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 355
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Bastos Pereira, ajudante do Cartório de Órfãos e
Ausentes da Comarca de Carazinho, viúva de João Manoel Pereira, escrivão de Órfãos e Ausentes da
Comarca de Carazinho falecido em 05 de setembro de 1962 devido a infarto do miocárdio, solicita
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concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de propriedade
de bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; certidão de casamento, óbito, pensão, nomeação,
título eleitoral, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço da requerente e do falecido; cédula
de identidade; apostila; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia pelo tempo de serviço da
requerente Maria Bastos Pereira.
Data de abrangência: 22/12/1980 - 19/05/1981
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 2432
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Conceição Coelho Jardim, viúva de João Maria Jardim,
servidor da Justiça falecido em 02 de junho de 1976 devido a infarto do miocárdio, cardiopatia,
arteriosclerose e diabete melito, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: declaração de atividade pública; certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 22/06/1977 - 03/11/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4316
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Jose Vomero de Lima, viúva de João Nabuco Alves
de Lima, avaliador judicial da Comarca de Itaqui falecido em 15 de dezembro de 1975 devido a
hemorragia cerebral e esclerose senil, solicita revisão de pensão ao Secretário do Interior e Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam: procuração; certidão de casamento e óbito; atestado
de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão da pensão.
Data de abrangência: 17/11/1980 - 13/01/1981
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 4103
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Erna Wallau Preussler, viúva de João Preussler Sobrinho,
escrivão do Registro Cível em Daltro Filho, distrito de Garibaldi, falecido em 25 de março de 1959
devido a hemorragia cerebral, solicita concessão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
declaração de pensão; certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão.
Data de abrangência: 28/10/1980 - 16/12/1980
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 1187
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Verônica Sander, viúva de João Sander Sobrinho, oficial
de justiça falecido em 27 de maio de 1975 devido a parada cardíaca, acidose metabólica, diabete e
insuficiência renal crônica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: processo de licença-prêmio, conversão, adicional de 15% e quinquênio, solicitação de
pensão; certidão de óbito, casamento, tempo de serviço; declaração de exercício de cargo público;
tabela de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 27/12/1976 - 13/10/1977
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Dimensão e suporte: 81 folhas em suporte papel
Número: 2995
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emma Des Essarts Carriconde, viúva de João Soares
Carriconde, Procurador do Estado falecido em 28 de novembro de 1977 devido a adenocarcinoma de
cólon esquerdo, solicita concessão de pensão ao Procurador Geral do Estado. Anexo constam:
certidão casamento, óbito e tempo de serviço; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 08/12/1982 - 23/03/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1146
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira de Assis Brasil Soares, viúva de João Solon de
Macedônia Soares, desembargador falecido no ano de 1970 por motivos não informados, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Anexo constam:
informe de pensão; ofício de pensão; entre outros documentos. O processo é finalizado com sua
remessa para a Secretaria de Justiça.
Data de abrangência: 21/03/1977 - 20/04/1977
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 1150
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aracy da Silva Alves, viúva de João Vieira Alves, escrivão
distrital de Passinhos falecido em 19 de dezembro de 1962 devido a caquexia e cirrose nutricional,
solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de aposentadoria
e de gratificação adicional; certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão.
Data de abrangência: 12/12/1944 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 138 folhas em suporte papel
Número: 352
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ozilia Minussi Zanin, viúva de João Zanin, juiz de paz
falecido em 18 de março de 1975 devido a câncer de pulmão, solicita concessão de pensão ao
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: processo de solicitação de pensão;
certidão de óbito, termo de compromisso; entre outros documentos. O processo é arquivado devido
ao falecido não ter sido contribuinte do órgão de Previdência, com ofício recomendando à
requerente entrar com processo administrativo de solicitação de pensão vitalícia junto à Secretaria do
Interior e Justiça.
Data de abrangência: 08/02/1976 – 18/03/1976
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 647
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca Camargo Ribeiro, filha de Joaquim Lisboa
Ribeiro, juiz de direito falecido em 23 de fevereiro de 198 devido a insuficiência cardíaca e
arteriosclerose cerebral, solicita elevação de pensão. Anexo constam: processos de solicitação de
pensão, elevação de pensão; declaração de não exercício de cargo público; certidão de casamento,
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nascimento de Francisca Camargo Ribeiro, óbito de Margarida Camargo Ribeiro e Joaquim Lisboa
Ribeiro; atestado de invalidez de Francisca Camargo Ribeiro; portarias; parecer; entre outros
documentos. O processo não cita registro de seu desenrolar e conclusão, contendo apenas os anexos
dos processos anteriormente citados.
Data de abrangência: 08/03/1976 - 01/04/1982
Dimensão e suporte: 59 folhas em suporte papel
Número: 2891
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cecy Berbigier Klafke, viúva de Jonas Nelson Klafke,
escrivão de Cível e Crime, Júri e Execuções Criminais da Comarca de Candelária falecido em choque
cardiogênico e infarto agudo do miocárdio, solicita revisão de pensão ao Secretário da Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam: certidão de nascimento, casamento e óbito; atestado
de pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 05/08/1980 - 08/10/1980
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2064
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elizena Zamprogna Battistella, viúva de José Angelo
Battistella, tabelião e oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais falecido em 06 de abril de 1978
devido a pepticemia e tumor maligno do esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: declaração de exercício de atividade pública remunerada,
filhos menores; certidão de óbito, casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/04/1979 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4246
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zelina dos Santos Batista, Bernardete Santos Batista,
Emir Santos Batista e Elisabeth Santos Batista, viúva e filhos menores de José Batista, oficial de justiça
falecido em 20 de julho de 1971 devido a necrose isquêmica, trombose íleo-femural bilateral e
arteriosclerose generalizada, solicitam concessão de pensão a Celestino Goulart, Secretário da Justiça
do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, nascimento de Sandra dos Santos Batista,
Bernardete Santos Batista, Emir Santos Batista, Elisabeth Santos Batista; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, três acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 15%, sendo percebida posteriormente apenas pela viúva em
face de Bernardete Santos Batista, Emir Santos Batista e Elisabeth Santos Batista terem completado a
maioridade.
Data de abrangência: 06/10/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 2527
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Bertolini Borges e José Teodoro dos Santos,
desquitada e filho menor de José Borges dos Santos, oficial de justiça falecido em 29 de junho de
1959 devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexos constam: processos de gratificação adicional de 15%, licenças-prêmio e gratificação
adicional de 25%, pedido de aposentadoria; certidão de nascimento, óbito, casamento, desquite;
recibo de pagamento; atestado de não exercício de atividade remunerada; parecer; entre outros
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documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão e gratificação adicional de
25%.
Data de abrangência: 26/06/1975 - 11/03/1976
Dimensão e suporte: 76 folhas em suporte papel
Número: 798
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Oswaldina Adolphina Eggers Reis, viúva de José Calvino
Reis, tabelião da Justiça falecido em 24 de agosto de 1977 devido a carcinoma metab. pulmonar e
carcinoma gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de óbito, casamento; portaria; declaração de exercício de função pública; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco
acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 05/01/1981 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 1792
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zahyde Coelho Martins e Carmem Lenora Coelho
Martins, viúva e filha de José Coronel Martins, procurador da Justiça falecido em 28 de abril de 1978
devido a choque bacteriêmico e pneumonia por aspiração, solicitam complementação de pensão a
Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, nascimento de
Carmem Lenora Coelho Martins; atestado de estado civil, residência; declaração de estado civil,
ocupação, exercício de atividade remunerada, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão, gratificação de representação de 20%, cinco
acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 29/05/1978 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 4329
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Theresina Torresini Balen, viúva de José Donato Balen,
oficial de justiça falecido em 07 de julho de 1970 devido a colapso periférico e arteriosclerose, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de óbito, casamento;
apostila; parecer; jaqueta de microfilme; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 16/07/1981 - 29/04/1983
Dimensão e suporte: 51 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 1175
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ruth Conceição Tavares da Silva e Isabel Cristina Tavares
da Silva, viúva e filha menor de José Garibaldi Tavares da Silva, oficial de justiça falecido em 29 de
setembro de 1975 devido a hemorragia interna, solicitam concessão de pensão vitalícia a Sinval
Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, homicídio culposo,
nascimento de Isabel Cristina e Ana Marlei Tavares da Silva; atestado de falecimento em atividade;
declaração de não exercício de profissão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão, três acréscimos quinquenais e gratificação de 15%.
Data de abrangência: 08/04/1976 - 12/04/1977
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 466
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Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Juremi Teresinha da Silva, Rossano Reis da Silva, Juliana
Reis da Silva, viúva e filhos de José Paulo da Silva, servidor da Justiça falecido em 22 de maio de 1981
devido a insuficiência respiratória, metástases pulmonares, neoplasia digestiva não localizada, solicita
averbação do estado civil em sua ficha funcional para concessão de pensão vitalícia ao Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado. Anexo constam: ofício de apresentação para exame médico; laudo
médico; certidão de casamento, óbito, nascimento de Rossano Reis da Silva, Juliana Reis da Silva;
tempo de serviço; resolução; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com ofício comunicando à requerente que a mesma deve optar entre o benefício da pensão a ser
recebida ou as vantagens do cargo que exerce.
Data de abrangência: 18/06/1981 - 05/05/1982
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 1968
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hermínia Cecilia Eichenberg ou Hermínia Cecilia
Eichemberg, desquitada de José Pedro Schettert, escrivão da Justiça falecido em 01 de janeiro de
1959 devido a hemorragia cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de
Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito,
pensão, bens imóveis, nascimento de Hermínia Cecilia Eichenberg; atestado de pobreza; declaração
de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/05/1980 - 09/04/1981
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 1148
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hilda Pereira da Silva, viúva de José Pereira da Silva,
oficial de justiça da Comarca de Porto Alegre falecido em 30 de março de 1965 devido a enfarto do
miocárdio, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de
gratificação e de pensão; certidão de casamento, óbito, efetividade e tempo de serviço; atestado de
gratificação e pensionista; ofícios; memorando; comprovante de pagamento de impostos,
pensionista; apostilas; declaração de gratificação adicional e não remuneração; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 22/02/1950 - 27/08/1975
Dimensão e suporte: 80 folhas em suporte papel
Número: 131412001
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aracy Caringi Pessoa de Mello, viúva de José Pessoa de
Mello, escrivão da Justiça falecido em 28 de setembro de 1969 devido a broncopneumonia aguda e
enfisema pulmonar crônico, solicita complementação de pensão vitalícia a Celestino Goulart,
Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos
quinquenais com 25% de gratificação adicional e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 06/08/1982 - 02/03/1983
Dimensão e suporte: 46 folhas em suporte papel
Número: 2857
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alba Luzzatto Reinelli, viúva de José Reinelli, escrivão da
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Justiça falecido em 09 de outubro de 1970 devido a insuficiência cardíaca, solicita complementação
de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, cinco acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 07/08/1978 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4632
Acondicionador: 112
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Victoria Irace Tellini, viúva de José Tellini Filho, avaliador
judicial falecido em 19 de fevereiro de 1979 devido a septicemia e ca de pulmão, solicita concessão
de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de casamento,
óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 13/12/1979 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 728
Acondicionador: 115
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca Falcão Fontella, viúva de Júlio Castro Fontella,
oficial de justiça falecido em 01 de setembro de 1979 devido a anemia aguda, rupturas varizes no
esôfago e cirrose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
certidão de óbito, casamento; informação; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 10/03/1980 - 28/12/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1728
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Altair Rospide da Motta, viúva de Julio Corrêa da Motta,
tabelião da Justiça falecido em 21 de agosto de 1977 devido a enfarto agudo do miocárdio, doença
isquêmica crônica do coração, bronquite e bronquiolite agudas e diabete, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: processo de
solicitação de licença-prêmio; declaração de exercício de função pública remunerada; certidão de
óbito, casamento, tempo de serviço; tabela de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e
gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 21/02/1978 - 29/04/1980
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 8712007
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cleusa Aguirre Taborda, Júlio Maria Costa Taborda
Júnior, Karla Maria Aguirre Costa e Carlos Eduardo Aguirre Costa Taborda, viúva e filhos de Julio Maria
Costa Taborda, promotor de justiça falecido em 26 de dezembro de 1962 devido a embolia cerebral,
solicitam revisão de pensão vitalícia a Walter Peracchi de Barcellos, Governador do Estado. Anexo
constam: processo de concessão e revisão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito,
nascimento de Júlio Maria Costa Taborda Júnior, Karla Maria Aguirre Costa Taborda, Carlos Eduardo
Aguirre; atestado de pensionista, matrícula; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia e a restituição do processo ao Arquivo
Público do Rio Grande do Sul.
Data de abrangência: 10/01/1979 - 10/11/1998
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Dimensão e suporte: 104 folhas em suporte papel
Número: 60
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julia dos Santos Fernandes, viúva de Julio Pereira
Fernandes, escrivão da Justiça falecido em 06 de abril de 1972 devido a trombose de A. Mesentérica,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de
exercício de atividade pública remunerada; certidão de óbito, casamento; informação; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 17/11/1977 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1104
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorvalina Rodrigues Lopes, viúva de Juvenal de Oliveira
Lopes, escrivão distrital de Jaquirana falecido em 14 de janeiro de 1981 devido a infarto agudo
miocárdio e insuficiência cardíaca congestiva, solicita concessão de pensão ao Secretário do Interior e
Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de rendimentos e pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 10/03/1981 - 23/07/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1264
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice Silva da Luz, viúva de La Hire Flores da Luz,
escrivão da Justiça falecido em 17 de março de 1967 devido a fibrilação ventricular e enfarte do
miocárdio, solicita elevação de pensão ao Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado em função do aumento de 30% concedido ao funcionalismo público a partir de 1976.
Anexo constam: processos de laudo de aposentadoria, elevação e revisão de proventos, solicitação de
pensão; certidão de óbito, casamento; declaração de exercício de cargo público; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com informação de que o nome da requerente já foi
encaminhado ao Tesouro do Estado para fins de elevação de pensão.
Data de abrangência: 31/03/1976 - 29/04/1976
Dimensão e suporte: 99 folhas em suporte papel
Número: 1485
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gleci Ferreira Molina ou Glecy Ferreira Molina, Valdmir
Belchior Ferreira Molina, José Lenine Ferreira Molina, Carlo Magno Ferreira Molina e João Euribes
Ferreira Molina, viúva e filhos menores de Lauro Barcellos Molina ou Lauro Barcelos Molina, escrivão
da Justiça falecido em 08 de dezembro de 1966 devido a câncer do fígado, solicitam revisão de
pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de complementação de
pensão, revisão de pensão; certidão de casamento, óbito, nascimento de Valdmir Belchior Ferreira
Molina, José Lenine Ferreira Molina, Carlo Magno Ferreira Molina, João Euribes Ferreira Molina,
Altaira Maria Ferreira Molina, Admir Mérchior Ferreira Molina, Remy Jéferson Ferreira Molina tempo
de serviço; declaração de exercício de atividade remunerada, filhos menores; tabela de gratificação
adicional de 15% e acréscimos quinquenais; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria revertendo as pensões percebidas por Valdmir Belchior Ferreira Molina e
José Lenine Ferreira Molina a sua mãe e irmãos em virtude de terem ambos atingido a maioridade.
Data de abrangência: 11/05/1978 - 29/04/1980
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Dimensão e suporte: 65 folhas em suporte papel
Número: 1068
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ely Vargas Freitag e Nara Lígia Vargas Freitag, viúva e
filha de Lauro Guilherme Freitag, juiz de direito falecido em 05 de março de 1975 devido a choque
hemorrágico, sangramento digestivo pelo tumor e carcinoma de esôfago, solicitam complementação
de pensão. Anexo constam: processo de solicitação de complementação de pensão; certidão de
nascimento de Nara Ligia Vargas Freitag, casamento, óbito; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão em partes iguais entre as duas
dependentes.
Data de abrangência: 02/04/1979 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 4031
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rina Benassi Pierini, viúva de Leandro Pierini, escrivão
da Justiça falecido em 04 de setembro de 1979 devido a parada cardíaca e insuficiência cardíaca
congestiva, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de
óbito, casamento; procuração; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação de 25%.
Data de abrangência: 30/10/1979 - 16/04/1980
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4149
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elsa Mathilda Woelfert Kluge, viúva de Leonel Kluge, juiz
de paz falecido em 30 de outubro de 1977 devido a mieloma múltiplo, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/11/1978 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 7590873
Acondicionador: 155
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Armantina Carvalho Nery, viúva de Leopoldo de Vargas
Nery, porteiro de auditórios da Secretaria do Tribunal de Justiça falecido em 17 de maio de 1979
devido a acidente vascular cerebral e diabete melitus, solicita revisão de pensão vitalícia ao
desembargador Antônio V. Amaral Braga, Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: processo
de solicitação de concessão e revisão de pensão, solicitação de gratificações, benefícios, vantagens,
revisão de proventos, solicitação de aposentadoria, solicitação de remessa de processo; declaração
de ocupação; certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com ofício informando à requerente de que as vantagens requeridas já vêm sendo pagas
pelo Tesouro do Estado.
Data de abrangência: 20/11/1987 - 24/01/1988
Dimensão e suporte: 147 folhas em suporte papel
Número: 1967
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cleonice Maria Antonello Fanton, viúva de Lidovino
Antonio Fanton, procurador de justiça falecido em 12 de setembro de 1982 devido a enforcamento,
solicita revisão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito;
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atestado de pensionista; apólice; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
A solicitação foi indeferida em decorrência da extinção do cargo do falecido.
Data de abrangência: 29/11/1982 - 25/09/1998
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 15311200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alvina Carvalho Madruga e Elcira Carvalho Madruga,
viúva e filha de Lôncio Amélio Madruga, contador falecido em 30 de setembro de 1973 devido a
carcinomatose e câncer de intestino grosso, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Secretário da
Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Elcira Carvalho Madruga; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a solicitação de documentação à requerente a fim
de ser dado andamento ao processo.
Data de abrangência: 02/09/1982 - 29/09/1982
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 2372
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Thilde Courtois, viúva de Luciano Courtois, escrivão de
Órfãos e Ausentes de Farroupilha falecido em 22 de março de 1962 devido a abdômen agudo, estado
de choque e colapso circulatório, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexos
constam: processos de solicitação de aposentadoria, revisão de preventos, contagem de tempo de
serviço, revisão de proventos; requerimento de pensão; certidão de casamento, óbito; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão e gratificação adicional de
25% à requerente.
Data de abrangência: 16/06/1975 - 20/01/1976
Dimensão e suporte: 68 folhas em suporte papel
Número: 2642
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izaltina Borges de Bitencourt, viúva de Luiz Bitencourt,
escrivão distrital de Esteira falecido em 28 de dezembro de 1960 devido a derrame cerebral, solicita
concessão de pensão ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: atestado
de vida, residência e pensionista; certidão de casamento e óbito; apostila; parecer; portaria contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão.
Data de abrangência: 07/02/1977 - 11/11/1977
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 1486
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eni Brígida França Pinto e Carlos Ronaldo França, viúva e
filho de Luiz Carlos Pinto, oficial do Registro Civil e escrivão da Justiça falecido em 08 de dezembro de
1960 devido a anoxia, metástases pulmonares de seminoma e seminoma, solicitam revisão de pensão
ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de complementação de pensão,
revisão de pensão; certidão de casamento, óbito, nascimento de Luiz Reinaldo França Pinto, Carlos
Ronaldo França Pinto, tempo de serviço; declaração de exercício de atividade remunerada; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria fazendo cessar a pensão concedida
a Carlos Ronaldo França Pinto em virtude deste ter completado a maioridade.
Data de abrangência: 11/05/1978 - 11/04/1980
Dimensão e suporte: 41 folhas em suporte papel
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Número: 3061
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Selma Elise Kolling, viúva de Luiz Ervino Kolling,
escrevente do escrivão distrital de Tristeza da Comarca de Porto Alegre falecido em 21 de agosto de
1968 devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão. Anexo constam: declaração de
função pública; certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 17/06/1981 - 18/11/1981
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 4196
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anna Martins da Cunha Poetter, viúva de Luiz Germano
Emilio Poetter, oficial distrital de Três Capões falecido em 16 de abril de 1973 devido a trombose
cerebral e arteriosclerose, solicita revisão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
procuração; título eleitoral; certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 11/11/1980 - 16/04/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 5042
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aracy Rosa Nedel, desquitada de Luiz Lopes Palmeiro,
procurador da Justiça falecido em 12 de junho de 1976 devido a broncopneumonia, metástases
abdominais e carcinoma de cólon, solicita revisão de pensão vitalícia ao Secretário do Interior. Anexo
constam: processo de gratificação adicional de 15%, licença-prêmio, contagem de tempo de serviço,
gratificação adicional de 25%, conversão em dobro de licença-prêmio, solicitação de certidão de
tempo de serviço, solicitação de aposentadoria, revisão de proventos; atestado de pensão; certidão
de óbito, casamento; mandado de averbação; acórdão de desquite; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão vitalícia,
gratificação de representação de 20%, dois acréscimos quinquenais, gratificação de 15% incorporada,
gratificação adicional de 25% e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 05/11/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 169 folhas em suporte papel
Número: 1982
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Natália Brito Monteiro, viúva de Luiz Monteiro de
Souza Filho, juiz de paz da comarca de Santo Antônio da Patrulha falecido em 07 de novembro de
1972 devido a enfarto do miocárdio, solicita revisão de pensão ao Secretário de Estado da Justiça.
Anexo constam: certidão de casamento e óbito; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 30/11/1982 - 18/04/1984
Dimensão e suporte: 109 folhas em suporte papel
Número: 1008
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adélia Burtet Ghisleni, viúva de Luiz Sétimo Ghisleni,
oficial de justiça falecido em 25 de novembro de 1980 devido a coagulação intravascular disseminada,
metástases ósseas e pulmonares e adenocarcinoma de próstata, solicita concessão de pensão vitalícia
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ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Anexo constam: declaração de
exercício de atividade remunerada; certidão de óbito, casamento; parecer; jaqueta de microfilme;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia,
cinco acréscimos quinquenais, gratificação adicional de 25% e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 30/01/1981 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 3155
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Suely Goulart, viúva de Luiz Torres Goulart, promotor
público falecido em 12 de dezembro de 1974 devido a fibrilação ventricular e arteriosclerose
coronária, solicita concessão de pensão complementar a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de pensão, residência; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, gratificação de
representação de 20%, quatro acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 15%.
Data de abrangência: 22/08/1978 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4735
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Odila Rosa Mendes, viúva de Manoel Alamirco Mendes,
juiz de paz falecido em data e por motivo não informados, solicita concessão de pensão vitalícia a
Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: declaração de recebimento da
documentação relativa ao processo, entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao fato
da requerente não ter providenciado até então a documentação necessária.
Data de abrangência: 06/12/1977 - 12/05/1982
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 4403
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ruth Kretuzfeld da Silveira e Dione Regina da Silveira,
viúva e filha de Manoel Antunes da Silveira, oficial distrital falecido em 01 de junho de 1971 devido a
enfarte do miocárdio decorrente de arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Dione Regina da
Silveira; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/10/1981 - 10/01/1983
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 3796
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Helena Lobato Boneti, por meio de seu
procurador Carlos Eduardo F. Lobato, filha de Manoel Lobato, auditor da Justiça Militar falecido em
29 de abril de 1951 devido a esclerose coronária, solicita revisão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: processo administrativo de retificação de ato, solicitação de
aposentadoria, gratificação adicional, averbação de tempo de serviço, solicitação e revisão de pensão
de Maria Izabel Bento Lobato; certidão de casamento, óbito de Manoel Lobato, Maria Izabel Bento
Lobato, tempo de serviço; atestado de pensionista; ata de audiência; formulário de declaração de
rendimentos; procuração; declaração de idoneidade pública; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/10/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 206 folhas em suporte papel
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Número: 2243
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amazile Gonçalves da Motta ou Amasile Gonçalves da
Motta, viúva de Manoel Luiz da Motta, escrivão da Justiça falecido em 30 de julho de 1968 devido a
edema pulmonar agudo e insuficiência cardiorrespiratória, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Secretário do Interior e Justiça do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de óbito, casamento,
nascimento de Arlete de Fátima Gonçalves da Motta; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e
gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 05/06/1981 - 09/02/1983
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 2839
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carmen Tostes ou Carmem Tostes, filha solteira de
Manoel Orphelino Tostes, desembargador falecido em 12 de abril de 1919 devido a uremia, solicita a
Sinval Guazzelli, Governador do Estado, reversão em seu favor da pensão vitalícia anteriormente
percebida por sua mãe, Maria Constança Tostes, falecida em 12 de novembro de 1959 devido a coma
cerebral, trombose pós-operatório de osteossíntese de fratura do colo do fêmur direito e
arteriosclerose. Anexo constam: processos de solicitação de pensão; certidão de nascimento de
Carmen Tostes, óbito de Maria Constança Tostes e Manoel Orphelino Tostes; atestado de estado civil;
declaração de estado civil; portaria de aposentadoria de Carmem Tostes; parecer; entre outros
documentos. Consta parecer indeferindo a concessão de pensão devido à requerente não poder
acumular benefícios, por ser ela aposentada. O processo é finalizado com solicitação ao Secretário da
Justiça do Estado de desarquivamento do processo e documentos com a finalidade de instruir ação
judicial contra o Estado do Rio Grande do Sul.
Data de abrangência: 04/08/1978 - 19/12/1978
Dimensão e suporte: 55 folhas em suporte papel
Número: 1094
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zuleica Souto Sant Ana ou Zuleica Souto Sant Anna,
Viviane Souto Sant Anna e Cristiano Souto Sant Anna, viúva e filhos menores de Manoel Ramos Sant
Anna, juiz de direito falecido em 11 de outubro de 1978 devido a hemorragia cerebral consecutiva a
fraturas de ossos do crânio (acidente), solicitam concessão de pensão a Celestino Goulart, Secretário
da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Viviane Souto Sant Anna e
Cristiano Souto Sant Anna; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão, gratificação de representação de 20% e um acréscimo quinquenal.
Data de abrangência: 30/03/1979 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 323
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Horcalina Ribeiro Camargo, viúva de Manoel Torres
Camargo, oficial de justiça da Comarca de Lavras do Sul falecido em 27 de junho de 1961 devido a
asfixia aguda decorrente a esclerose pulmonar por fimatose crônica, solicita revisão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e óbito; declaração de atividade
pública remunerada; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 01/02/1980 - 21/03/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
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Número: 3509
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Rosa de Oliveira Bessa, viúva de Marcos de
Oliveira Bessa, avaliador judicial falecido em 20 de março de 1980 devido a parada cardíaca e ictus
cerebral, solicita complementação de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de exercício de atividade pública remunerada, dependentes; certidão de óbito,
casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 15/08/1980 - 17/12/1980
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 3068
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elfa Eva Seabra Emygdio Mendes, Bartira Seabra
Emygdio Mendes e Gioconda Seabra Emygdio Mendes, viúva e filhas menores de Marino Garcia
Mendes, oficial de Cartório de Registro de Imóveis falecido em 19 de julho de 1978 devido a parada
cardiorrespiratória, acidente vascular cerebral e infecção respiratória, solicitam concessão de pensão
à Secretaria da Justiça do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de
Bartira Seabra Emygdio Mendes e Gioconda Seabra Emygdio Mendes; declaração de exercício de
cargo público remunerado; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão, cinco acréscimos quinquenais, gratificação adicional de 25% e gratificação
especial de 15%.
Data de abrangência: 14/08/1978 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1243
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Itália Aronne de Leão, viúva de Mário Borges de Leão,
suboficial do Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Porto Alegre falecido em 15 de julho
de 1972 devido a choque bacteriêmico e infecção respiratória, solicita revisão de pensão ao
Secretário da Justiça do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de complementação de
pensão; declaração de função pública; certidão de casamento e óbito; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
revisão de pensão.
Data de abrangência: 30/09/1980 - 21/12/1982
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 4335
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ignes Spagnol da Frota, viúva de Mário Falcão da Frota,
oficial judicial distribuidor, contador e partidor da Comarca de Guaporé falecido em 20 de outubro de
1979 devido a parada cardíaca e respiratória, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento e óbito; atestado de pensão; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 27/11/1979 - 14/01/1980
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 726
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Josina Moura da Costa, viúva de Mario Maciel Costa,
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servidor da Justiça falecido em 15 de julho de 1963 devido a anemia aguda, síncope, hematêmeses,
neoplasia do aparelho digestivo, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de
pobreza, pensionista; procuração; nomeação; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/02/1977 - 14/09/1977
Dimensão e suporte: 20 folhas em papel
Número: 2359
Acondicionador: 100
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ely Menna Barreto Pellegrini e Mario Luiz Pellegrini,
viúva e filho de Mario Pellegrini, oficial do Registro Civil de Nascimento e Óbito falecido em 06 de
junho de 1971 devido a infarto do miocárdio, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Gislaine Pellegrini e Mario
Luiz Pellegrini; procuração; declaração de exercício de atividade remunerada; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/05/1978 - 29/04/1980
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 77
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Tereza Glacy Pires, filha de Maurilio Pires de Oliveira,
serventuário da Justiça falecido em 30 de dezembro de 1953 devido a cirrose alcoólica do fígado,
solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de nascimento,
casamento, eleitor e óbito de Nagibe Maria José e Maurilio Pires de Oliveira; procuração; entre
outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente possui idade superior ao
máximo permitido para o direito à pensão.
Data de abrangência: 08/01/1980 - 11/02/1980
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 78
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Irene Pires, filha de Maurilio Pires de Oliveira,
serventuário da Justiça falecido em 30 de dezembro de 1953 devido a cirrose alcoólica do fígado,
solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de nascimento,
casamento, óbito e eleitor; procuração; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente possui idade superior ao máximo
permitido para o direito à pensão.
Data de abrangência: 08/01/1980 - 10/02/1980
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 124
Acondicionador: 3997
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Theresinha dos Santos Azevedo, viúva de Mauro
Dockhorn Azevedo, oficial do Registro de Imóveis falecido em 10 de março de 1973 devido a infarto
do miocárdio, solicita concessão de pensão para seus filhos Cláudio Alberto dos Santos Azevedo,
Ondina Maria dos Santos Azevedo e Mauren Rejane dos Santos Azevedo ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Cláudio Alberto dos Santos Azevedo,
Ondina Maria dos Santos Azevedo, Mauren Rejane dos Santos Azevedo; declaração de estado civil de
Mauren Rejane dos Santos Azevedo, Ondina Maria dos Santos Azevedo; atestado de matrícula;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão,
fazendo cessar posteriormente o benefício em razão de terem completado a maioridade.
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Data de abrangência: 06/10/1980 - 01/04/1981
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 17
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Gerci Pinto Marques, viúva de Mauro Leandro
Marques, oficial de justiça da Comarca de Caçapava do Sul falecido em 10 de novembro de 1980
devido a uremia, hernia enclausurada, insuficiência cardíaca e enfisema pulmonar, solicita revisão de
pensão ao Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito e tempo de
serviço; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 30/12/1980 - 15/07/1981
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 410
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Gerci Pinto Marques, viúva de Mauro Leandro
Marques, oficial de justiça da Comarca de Caçapava do Sul falecido em 10 de novembro de 1980
devido a uremia, hernia enclausurada, insuficiência cardíaca e enfisema pulmonar, solicita revisão de
pensão ao Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: processo de vantagens; certidão de
casamento, óbito e tempo de serviço; tabela de tempo de serviço; atesado de pensionista; jaqueta de
microfilme, parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida, em decorrência de reexame.
Data de abrangência: 13/11/1980 - 12/03/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 1066
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lilah da Silva Siqueira, viúva de Melchiades Elesbão
Siqueira ou Melchyades Elesbão Siqueira, oficial de justiça falecido em 27 de fevereiro de 1981 devido
a acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo
constam: certidão de óbito, casamento de Melchyades Elesbão Siqueira e Lilah da Silva Siqueira, Ivan
Machado Pickersgill e Marisia da Silva Siqueira Pickersgill; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e
gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 27/03/1981 - 04/01/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 68912007
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alaide Victoria Silvestrin Guedes, Ariadne Gisele
Silvestrin Guedes e Adriano Augusto Silvestrin Guedes, viúva e filhos de Miguel Eramy Guedes,
promotor de justiça falecido em 18 de abril de 1971 devido a hemorragia cerebral, solicitam
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de
casamento, nascimento de Ariadne Gisele Silvestrin Guedes, Adriano Augusto Silvestrin Guedes,
óbito; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia e, por solicitação da Comissão de Pensões Vitalícias, foi desarquivado
em 10 de agosto de 1998 e novamente arquivado em 10 de novembro do referido ano.
Data de abrangência: 07/03/1979 - 10/11/1998
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 1252
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Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lelia Bossle Fachin, Maria Fachin e Isabel Fachin, viúva e
filhas de Miguel Fachin, oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Cachoeira do Sul falecido em 30
de maio de 1975 devido a acidente vascular isquêmico, coma, infarto do miocárdio e arteriosclerose
generalizada, solicitam revisão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de
nascimento, casamento de Lelia Bossle Fachin e Miguel Fachin e Edson Razzera e Isabel Fachin
Razzera e óbito; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 27/07/1982 - 17/06/1983
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 4685
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cecilia Mota Cavalheiro, José Marcos Mota Cavalheiro,
viúva e filho de Miguel Flôres Cavalheiro, escrivão distrital de São Rafael, comarca de Quaraí, falecido
em 28 de maio de 1974 devido a hemorragia cerebral e hipertensão arterial solicitam concessão de
pensão ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Anexo constam: certidão de nascimento,
casamento, óbito; jaqueta de microfilme; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 03/11/1981 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 4256
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria das Dores Corrêa Leite, viúva de Miguel Leite, juiz
de paz da Vila Torquato Severo falecido em 15 de dezembro de 1975 devido a parada cardíaca e
infarte do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Desembargador Bonorino Butelli.
Anexo constam: autuação; certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e
tempo de serviço; ofício; parecer; laudo médico; atestado de residência fixa, pensionista e pobreza;
declaração propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/10/1976 - 04/10/1983
Dimensão e suporte: 51 folhas em suporte papel
Número: 985
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ada Rodrigues Fagundes, Maria Regina Fagundes, viúva
e filha de Milton Calvet Fagundes, juiz de direito de 3ª entrância falecido em 20 de fevereiro de 1959
devido a enfarte do miocárdio, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
processos de pensão e revisão de pensão; certidão de nascimento, casamento e óbito; apostila;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 17/03/1959 - 25/01/1979
Dimensão e suporte: 166 folhas em suporte papel
Número: 4033
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Bernardina Ortiz Lima, viúva de Moreno Loureiro Lima,
desembargador falecido em 24 de agosto de 1977 devido a insuficiência cardíaca e pneumonia,
solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de óbito, casamento; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia, gratificação adicional de representação de 20%, cinco acréscimos
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quinquenais, gratificação incorporada de 15%, gratificação adicional de 25% e gratificação especial de
15%.
Data de abrangência: 20/10/1977 - 01/04/1980
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2569
Acondicionador: 83
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ana Aurosa Terra de Melo, viúva de Nadyr Pereira de
Melo, escrivão da Justiça falecido em 11 de junho de 1976 devido a tromboembolismo pulmonar,
poliglobulia secundária e doença pulmonar obstrutiva crônica, solicita concessão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: processo de concessão e conversão de licença-prêmio,
averbação de 15% e 25%, concessão de quinquênios, solicitação de aposentadoria, concessão de
licença para tratamento de saúde, revisão de proventos, mandado de segurança, pedido de cópias
xerox, gratificação de 50%; certidão de casamento, óbito; jaqueta de microfilme; informação;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão,
cinco acréscimos quinquenais, gratificação adicional de 25% e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 12/07/1976 - 15/09/1977
Dimensão e suporte: 277 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 1854
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Osvaldina Villanova Alvim, viúva de Nardy de Farias
Alvim, escrivão da cidade de Taquari falecido em 06 de outubro de 1966 devido a infarto do
miocárdio e esclerose coronária, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
processos de gratificação e pensão; certidão de casamento, óbito e tempo e serviço; comprovante de
pagamento; tabela de tempo de serviço; atestado de pensionista; ofícios; parecer; portaria contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
o reajuste de pensão.
Data de abrangência: 21/01/1950 - 29/11/1976
Dimensão e suporte: 101 folhas em suporte papel
Número: 4873
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Erotildes Dornelles Minussi ou Erotildes Dorneles
Minussi e Maria de Lourdes Minussi, viúva e filha de Nelson Costenaro Minussi, ajudante de escrivão
da Justiça falecido em 24 de julho de 1980 devido a enfarte agudo do miocárdio e arteriosclerose,
solicita concessão de pensão ao Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, nascimento de Maria de Lourdes Minussi, tempo de serviço;
declaração de exercício de atividade remunerada; tabela de tempo de serviço; jaqueta de microfilme;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão,
cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%, fazendo cessar posteriormente a
pensão de que era titular Maria de Lourdes Minussi em virtude desta ter contraído matrimônio.
Data de abrangência: 20/08/1980 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 2000
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Loiva Hovingh Dornelles, filha de Nelson de Faria
Dornelles, juiz de direito falecido em 15 de dezembro de 1979 devido a infarto agudo do miocárdio e
arteriosclerose coronariana, solicita concessão de pensão a José Augusto Amaral de Souza,
Governador do Estado. Anexo constam: declaração de exercício de atividade remunerada; certidão de
nascimento de Loiva Hovingh Dornelles, óbito de Nelson de Faria Dornelles; auto de necrópsia de
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Lucy Hovingh Dornelles; laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão, gratificação de representação de 20%, cinco acréscimos
quinquenais, gratificação incorporada de 15% e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 26/05/1980 - 16/12/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 841
Acondicionador: 116
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ana Imelda Koerbes, viúva de Nicolau Eugênio Koerbes,
servidor da Justiça falecido em 17 de novembro de 1959 devido a cirrose hepática decorrente de
etilismo crônico, solicita concessão de pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário de Justiça.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito; entre outros documentos. O processo é finalizado
indeferindo a solicitação devido à falta de amparo legal, não sendo a requerente pensionista do
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul.
Data de abrangência: 17/03/1980 - 23/04/1980
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 2300
Acondicionador: 100
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual José Nelson Medeiros Pereira, em nome de seus irmãos
menores de idade José Nicaelson Medeiros Pereira e Leisa Mara Medeiros Pereira, filhos de Nirael
Ramos Pereira, servidor de Justiça falecido em 30 de novembro de 1977 devido a insuficiência
cardiorrespiratória e enfisema solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de nascimento de José Nicaelson Medeiros Pereira e Leisa Mara
Medeiros Pereira, óbito; atestado de pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/07/1978 - 29/05/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 14951200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice Wendt, viúva de Nuno Wendt, servidor da Justiça
falecido em 18 de outubro de 1980 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; declaração de
inatividade; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/08/1982 - 23/05/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2589
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ercília Mello Barcellos viúva de Octacilio Barcelos ou
Octacilio Barcellos, oficial de justiça da Comarca de Santiago falecido em 10 de setembro de 1959 em
razão de infarto do miocárdio devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a
Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexos constam: processos de concessão de gratificação
adicional de 15%, gratificação de 25%, solicitação de aposentadoria, revisão de proventos; certidão
de casamento, óbito, exercício de funções, nomeação; portaria; declaração de não exercício de cargo
público; parecer; artigo de jornal do Diário Oficial; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia e gratificação adicional de 25% à requerente.
Data de abrangência: 01/07/1975 - 21/12/1975
Dimensão e suporte: 74 folhas em suporte papel
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Número: 2519
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ana Maria Alves Moreira da Costa, filha de Octacílio
Moreira da Costa, juiz municipal falecido em 04 de maio de 1979 devido a hemorragia digestiva,
tumor maligno de sigmoide e acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão a José Augusto
Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: procuração; declaração de exercício de
atividade pública remunerada; atestado de residência; certidão de nascimento, óbito de Octacilio
Moreira da Costa e Julieta Chemale Moreira da Costa; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão, gratificação de representação de 20% e dois
acréscimos quinquenais.
Data de abrangência: 09/07/1979 - 28/04/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3675
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leonardo Antônio Bocchese solicita a Celestino Goulart,
Secretário da Justiça, que seja transferida para Onira Luiza Bocchese a pensão vitalícia de sua mãe
Joana Gollin Bocchese, viúva de Octacillio Bocchese, escrivão falecido em 18 de maio de 1974 devido
a infarto do miocárdio, insuficiência respiratória crônica e enfisema pulmonar. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito de Octacillio Bocchese e Joanna Gollin Bocchese, nascimento de Onira
Luiza Bocchese; atestado de solteira, médico; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão vitalícia a transferindo para o nome da
requerente.
Data de abrangência: 01/09/1981 - 08/03/1982
Dimensão e suporte: 168 folhas em suporte papel
Número: 4262
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual João Carlos Silva Rillo, tutor de Iara Terezinha Guimarães
Ayub, filha de Odorico dos Santos Ayub, oficial de justiça falecido em 23 de outubro de 1978 devido a
degeneração medular progressiva, parada respiratória e parada cardíaca, solicita complementação da
pensão de Iara Terezinha Guimarães Ayub ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito de Odorico dos Santos Ayub e Elza Guimarães Ayub, nascimento de Iara Terezinha
Guimarães Ayub; declaração de exercício de função pública ou privada; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, cinco acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 25%, fazendo, posteriormente, cessar a pensão concedida em
virtude da beneficiária ter completado a maioridade.
Data de abrangência: 14/11/1978 - 27/05/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2234
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Ricarda Dias Marchiori e Olmiro Ricardo de
Oliveira Marchiori, viúva e filho de Olmiro Plácido Marchiori, promotor público falecido em 21 de
outubro de 1973 devido a infarto do miocárdio, solicitam complementação de pensão. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão, revisão de pensão; certidão de casamento, óbito,
nascimento de Olmiro Ricardo de Oliveira Marchiori, Maria Ostília de Oliveira Marchiori, Silvio de
Oliveira Marchiori; portaria; apostila; atestado de matrícula; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria incluindo Olmiro Ricardo de Oliveira Marchiori, filho maior
frequentando curso de ensino superior, como beneficiário da pensão.
Data de abrangência: 19/06/1979 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 62 folhas em suporte papel
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Número: 2401
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iara Dolores Guedes Corrêa e Marilande Guedes Corrêa,
viúva e filha menor de Opimio Corrêa, oficial de justiça falecido em 30 de dezembro de 1978 em
objeto de serviço devido a traumatismo cranioencefálico, solicita complementação de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, ocorrência de acidente de trânsito,
óbito, nascimento de Marilande Guedes Corrêa; declaração de exercício de cargo público, vínculo
empregatício; jaqueta de microfilme; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a elevação de pensão.
Data de abrangência: 16/05/1979 - 30/05/1980
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 1195
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iara Dolores Guedes Corrêa e Opimio Guedes Corrêa,
solicitam revisão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de nascimento; parecer
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que foi
solicitado a devolução do processo para reexame.
Data de abrangência: 08/04/1980 - 14/04/1980
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 4550
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nicia Rego Tavares, curadora de Dinah Rego Tavares,
viúva de Orlando de Paula Tavares, servidor da Justiça falecido em 01 de maio de 1975 devido a
acidente vascular cerebral isquêmico e cardiopatia isquêmica, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de
residência; certificado de interdição e nomeação de curadoria; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/11/1975 - 18/03/1977
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 63
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Universina Vieira Guimaraes, viúva de Oscar Vieira
Guimarães, oficial judicial da Comarca de Porto Alegre falecido em 02 de dezembro de 1976 devido a
arteriosclerose cerebral difusa generalizada, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a revisão de pensão.
Data de abrangência: 30/11/1979 - 13/02/1980
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 1513
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iara Porciúncula Copilhevithz ou Iara Porciúncula
Copilhevitz, filha de Osmar Copilhevithz, servidor do poder judiciário falecido em 26 de maio de 1978
devido a embolia pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de nascimento, óbito de Osmar Copilhevithz, Jovina Copilhevithz; procuração;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 26/04/1979 - 12/07/1979
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 5793
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Terezinha Valdeci de Oliveira, viúva de Osvaldo Cecílio
de Oliveira, escrivão da Justiça falecido em 12 de fevereiro de 1968 devido a choque sinérgico por
simpatectomia lombar, solicita concessão de elevação de pensão vitalícia ao Corregedor Geral da
Justiça. Anexo constam: processo de solicitação de vantagens, complementação de pensão; certidão
de casamento, nascimento de Terezinha da Graça Oliveira, óbito, tempo de serviço; registro
funcional; tabela de tempo de serviço, quinquênios; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a elevação de pensão e um acréscimo quinquenal.
Data de abrangência: 07/10/1977 - 11/04/1978
Dimensão e suporte: 107 folhas em suporte papel
Número: 2913
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elda Correa, Marco Antônio Corrêa Barlem e Marco
Aurélio Corrêa Barlem, companheira e filhos de Oswaldo Miller Barlem, juiz de direito de 4ª entrância
falecido em 07 de julho de 1968 devido a infarto do miocárdio, solicitam revisão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e revisão de pensão; certidão de
nascimento, casamento de Oswaldo Miller Barlem e Maria Amelia Miranda Rey, óbito; solicitação
manuscrita; declaração de cargo público; atestado de pensionista; apostila; declaração de
testemunho; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com o Instituto de Previdência do Estado concedendo a revisão de pensão da requerente
como companheira do falecido, em decorrência de não ser esposa legítima, no entanto ela deveria
comparecer ao local para o fornecimento de documentos.
Data de abrangência: 27/07/1968 - 08/02/1982
Dimensão e suporte: 115 folhas em suporte papel
Número: 3721
Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Borges Barcelos, viúva de Otacílio Melo Barcelos,
servidor da Justiça falecido em 22 de julho de 1976 devido a infarto do miocárdio e insuficiência
coronária crônica, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazelli, o Governador do Estado.
Anexo constam: parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/09/1976 - 15/06/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3998
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Juracy Bento Moraes, viúva de Pando Bento Moraes,
oficial dos Registros Públicos falecido em 22 de fevereiro de 1979 devido a insuficiência cardíaca
congestiva, edema agudo de pulmão e parada cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: declaração de exercício de atividade pública remunerada;
certidão de óbito, casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia, cinco acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 06/10/1980 - 16/12/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1526
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Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Mathilde Olinda de Vargas, viúva de Patrício Martins de
Vargas, oficial de justiça da Comarca de Montenegro falecido em 10 de janeiro de 1967 devido a
insuficiência cardíaca, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito e tempo de serviço; declaração de pensão; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/05/1976 - 22/03/1977
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 2151
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ligia Maria Rech e Paulo de Bem Veiga Júnior,
companheira e filho de Paulo Bem de Veiga, procurador do Estado falecido em 09 de agosto de 1974
devido a edema agudo pulmonar, insuficiência cardíaca e degeneverência atrófica de medula,
solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de matrícula,
pensão; certidão de óbito, nascimento de Paulo de Bem Veiga Júnior, casamento, desquite; acórdão;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão,
gratificação de 15%, dois acréscimos quinquenais, adicional de 25% e gratificação especial de 15%.
Data de abrangência: 01/06/1981 - 24/02/1983
Dimensão e suporte: 55 folhas em suporte papel
Número: 1484
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irene Luciana Casado, viúva de Paulo Casado, oficial do
Registro Civil e escrivão da Justiça falecido em 01 de abril de 1960 devido a câncer do testículo,
solicita revisão de pensão concedida aos filhos menores Jeronimo Casado e Julio Casado Neto. Anexo
constam: processo de solicitação de pagamento e atrasados, revisão de pensão; certidão de óbito,
casamento, nascimento de Jeronimo Casado, Julio Casado Neto; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria fazendo cessar a pensão concedida a Jeronimo Casado em
virtude deste ter completado a maioridade.
Data de abrangência: 11/05/1978 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 3798
Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eclair Rossi da Silva Couto e Suzana Rossi da Silva Couto,
viúva e filha de Paulo da Silva Couto, promotor de justiça falecido em 20 de abril de 1976 devido a
parada cardíaca e infarto agudo do miocárdio solicitam concessão de pensão vitalícia a Sinval
Guazelli, Governador do Estado. Anexo constam: processo de aposentadoria certidão de nascimento
de Suzana Rossi da Silva Couto, casamento, óbito, tempo de serviço; atestado de matrícula,
pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/09/1976 - 10/11/1998
Dimensão e suporte: 35 folhas em suporte papel
Número: 4552
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Machado Medeiros e Rosamaria
Machado de Medeiros, viúva e filha de Paulo de Tarso Cachapuz de Medeiros, desembargador
falecido em 01 de fevereiro de 1972 devido a choque cardiogênico, taquiarritmia cardíaca,
valvulopatia reumática e broncopneumonia, solicitam revisão da pensão vitalícia ao Governador do
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Estado. Anexo constam: certidão de nascimento de Rosamaria Machado e Tânia Beatriz Machado,
casamento, óbito; atestado de pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a concessão da revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/03/1972 - 08/12/1975
Dimensão e suporte: 39 folhas em suporte papel
Número: 3353
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lacy Machado Pinho, viúva de Paulo Maya Pinho, juiz
municipal falecido em 08 de abril de 1980 devido a fibrilação ventricular, insuficiência cardíaca e
cardiopatia arteriosclerótica, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de
solicitação de pensão vitalícia; certidão de casamento de Paulo Maya Pinho e Lacy Machado Pinho,
Arcival Flores Borba e Sheila Maria Pinho Borba, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/08/1981 - 21/01/1982
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 1843
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Azevedo, concubina de Paulo Ribeiro,
desembargador falecido em 21 de fevereiro de 1972 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão
de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: procuração; mandado judicial;
relatório; acórdão judicial; certidão de óbito de Paulo Ribeiro, Cacilda Ribeiro; intimação; alvará de
levantamento; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/05/1979 - 14/01/1984
Dimensão e suporte: 102 folhas em suporte papel
Número: 4139
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jacy Lemos Veiga, viúva de Pedro Alcântara Veiga,
escrivão da Justiça falecido em 14 de agosto de 1976 devido a caquexia cancerosa, metástases ósseas
no crânio e hipermefronia, solicita complementação de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça.
Anexo constam: certidão de óbito, casamento; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a complementação de pensão vitalícia, quatro acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 22/09/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 68888
Acondicionador: 155
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lyres Gressler Duarte, viúva de Pedro Duarte, oficial de
sede municipal da Comarca de Santa Rosa falecido em 10 de março de 1977 devido a anemia aguda e
ferimento de projétil de arma de fogo em acidente, solicita revisão de pensão vitalícia ao
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: processo de solicitação de
concessão e revisão de pensão vitalícia; declaração de exercício de cargo público; certidão de óbito,
nascimento de Patrícia Nunes Duarte, Paulo Newton Duarte, Pedro Nirton Duarte, casamento, tempo
de serviço; tabela de tempo de serviço; parecer; portaria; jaqueta de microfilme; entre outros
documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a solicitação devido à extinção do
ofício de sede municipal, falecendo Pedro Duarte antes da aprovação de sua opção pelo tabelionato.
Processo administrativo pelo qual Lyres Gressler Duarte, viúva de Pedro Duarte, oficial de sede
municipal da Comarca de Santa Rosa falecido em 10 de março de 1977 devido a anemia aguda e
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ferimento de projétil de arma de fogo em acidente, solicita revisão de pensão vitalícia ao
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça. Anexo constam: processo de solicitação de
concessão e revisão de pensão vitalícia; declaração de exercício de cargo público; certidão de óbito,
nascimento de Patrícia Nunes Duarte, Paulo Newton Duarte, Pedro Nirton Duarte, casamento, tempo
de serviço; tabela de tempo de serviço; parecer; portaria; jaqueta de microfilme; entre outros
documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a solicitação devido à extinção do
ofício de sede municipal, falecendo Pedro Duarte antes da aprovação de sua opção pelo tabelionato.
Data de abrangência: 05/01/1988 - 26/04/1988
Dimensão e suporte: 95 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 4947
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ada Weber e Doracy Bauermann, viúva e filha de Pedro
Fredolino Weber, escrivão da vara civil de Ivoti falecido em 30 de março de 1967, solicita concessão
de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam: procuração; atestado de pensionista; parecer
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em
decorrência de a requerente ter desistido do pedido de pensão.
Data de abrangência: 27/11/1981 - 09/03/1982
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 1883
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ophelia da Cruz Muller ou Ofélia da Cruz Muller, viúva
de Pedro Jacob Muller, servidor da Justiça falecido em 09 de janeiro de 1956 devido a arteriosclerose
por hemorragia, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de
complementação de pensão; certidão de casamento, óbito; nomeação; apostila; declaração de
função pública; atestado de pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 29/05/1974 - 26/07/1978
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 14841200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Martha Scherer Hendges, viúva de Pedro Olcário
Hendges, servidor da Justiça falecido em 29 de março de 1980 devido a choque cardiogênico, infarto
agudo do miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicita concessão de pensão vitalícia a Celestino
Goulart, Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/08/1982 - 09/02/1983
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2180
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marta Scherer Hendges ou Martha Scherer Hendges e
Margot Hendges, viúva e filha de Pedro Olcário Hendges, oficial de justiça falecido em 29 de março de
1980 devido a choque cardiogênico, infarto agudo do miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicitam
complementação de pensão ao Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Margot Hendges; processo de solicitação de
gratificação, licença-prêmio, pagamento de quinquênios, quinquênio, licença-prêmio e conversão,
vantagens; parecer; jaqueta de microfilme; entre outros documentos. O processo é finalizado com
ofício comunicando à requerente de que para atendimento do pedido, deve optar entre o benefício
da pensão e as vantagens do cargo de professora estadual aposentada.
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Data de abrangência: 26/05/1981 - 14/01/1982
Dimensão e suporte: 88 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 15231200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lélia Paradeda Pedroso, filha de Pedro Schmidt
Paradeda, promotor público falecido em 10 de junho de 1930 devido a pionefrose calculosa e síncope
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço e nascimento de Lélia Paradeda Pedroso; nomeação; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à
requerente ter contraído matrimônio, causando falta de amparo legal.
Data de abrangência: 01/09/1982 - 18/02/1983
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 4405
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Lidwina Utzig, viúva de Pedro Utzig, juiz de paz da
Comarca de Selbach falecido em 24 de outubro de 1973 devido a uremia, ins. cardiorrenal e
senilidade, solicita concessão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de
casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 27/11/1979 - 25/01/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4210
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adalgiza de Mattos Winck, viúva de Pedro Winck,
escrivão falecido em 03 de agosto de 1942 devido a síncope cardíaca originada por insuficiência,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de
gratificação de adicional e solicitação de aposentadoria; certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço; atestado de idoneidade; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/06/1977 - 06/06/1978
Dimensão e suporte: 56 folhas em suporte papel
Número: 4292
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nely Calicce Von Hoonholtz, viúva de Pery Von
Hoonholtz, servidor da Justiça falecido em 02 de novembro de 1959, solicita revisão de pensão ao
Secretário da Justiça. Anexo constam: envelope; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi indeferida, visto que a requerente deveria encaminhar a
documentação solicitada à Secretaria da Justiça.
Data de abrangência: 30/10/1979 - 28/11/1979
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 14171200
Acondicionador: 150
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Romilda Kellermann de Campos, viúva de Pillar Pacheco
de Campos, escrivão distrital falecido em 08 de janeiro de 1979 devido a câncer de próstata
metastático, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito; informe de valor de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 13/08/1982 - 17/03/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4671
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ilka Antunes de Abreu, viúva de Plauto de Abreu,
promotor de justiça falecido em 20 de novembro de 1976 devido a choque cardiogênico, infarto do
miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: declaração de exercício de cargo público; certidão de óbito, casamento; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, gratificação de
representação de 20%, três acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 15%.
Data de abrangência: 10/12/1976 - 31/05/1977
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 2444
Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zulmira Rodrigues Carvalho Braga, viúva de Porfírio da
Silva Braga, avaliador judicial do Fórum da Comarca de Rio Grande falecido em 11 de maio de 1979
devido a edema pulmonar agudo, cardiopatia isquêmica, coronariopatia, arteriosclerótica e doença
vascular obstrutiva de membros inferiores, solicita revisão de pensão ao Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista; jaqueta de
microfilme; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 01/06/1981 - 24/12/1981
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 4563
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Sueli Maria Accioly Piccoli, filha desquitada de
Pretextato Piccoli, juiz municipal falecido em 13 de março de 1960 devido a infarto do miocárdio,
solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo
constam: processo de solicitação de licenças-prêmio e gratificação de 25%, solicitação de licençaprêmio convertida em tempo dobrado de serviço, solicitação de licença-prêmio e aposentadoria,
solicitação de apostila de vencimentos, revisão de proventos, solicitação de pensão, pedido de
notificação, revisão de pensão; certidão de separação judicial consensual, casamento e separação
consensual; atestado médico; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão, gratificação de representação de 20% e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 21/11/1980 - 28/04/1981
Dimensão e suporte: 237 folhas em suporte papel
Número: 4331
Acondicionador: 110
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Manoella Otero Muller, viúva de Próspero Jacob Muller,
oficial de justiça falecido em 19 de novembro de 1948 devido a síncope respiratória, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo judicial cautelar de
justificação; procuração; certidão de casamento, óbito; mandado de notificação; termo de audiência;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido
à falta de amparo legal.
Data de abrangência: 14/11/1979 - 05/09/1980
Dimensão e suporte: 35 folhas em suporte papel
Número: 3802
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Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anitta Neves da Fontoura Boccanera, viúva de Raul de
Freitas Boccanera, juiz de direito falecido em 12 de fevereiro de 1950 devido a insuficiência
hepatocardiorrenal, icterícia e neoplasma cabeço do pâncreas, solicita ao Chefe da Comissão de
Pensões Vitalícias a retificação de seu nome nos atos concessórios de pensão. Anexo constam:
Processos de solicitação e revisão de pensão por morte; certidão de casamento, óbito, exercício de
cargo; atestado de pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a retificação do nome.
Data de abrangência: 29/09/1976 - 28/12/1976
Dimensão e suporte: 133 folhas em suporte papel
Número: 5443
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amália Manfroi Machado, viúva de Ravengar de
Mesquita Machado, oficial de justiça falecido em 02 de novembro de 1973 devido a enfarte do
miocárdio, solicita complementação de pensão vitalícia ao Desembargador Presidente do Tribunal de
Justiça. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito, casamento de Ravengar de Mesquita
Machado e Amalia Manfroi Machado, Sergio Antônio da Silva Machado e Roseli Machado e Machado,
nascimento de Eveli Manfroi Machado, Sergio Manfroi Machado; declaração de exercício de atividade
fora do lar; tabela de averbação, gratificação adicional de 15%, terceiro quinquênio e
complementação de pensão; parecer; entre outros documentos. O processo não apresenta
informações sobre sua conclusão.
Data de abrangência: 26/08/1981 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 3668
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eponina Garcia Damin, viúva de Reinaldo Damin,
escrivão distrital de Eletra, município de São Francisco de Paula, falecido em 06 de maio de 1975
devido a câncer da coluna vertebral, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: processo de aposentadoria; certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/04/1973 - 18/03/1976
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 2833
Acondicionador: 120
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alelaide Ribas, viúva de Ricardo Antunes Ribas, escrivão
distrital do 3º distrito da Comarca de Santo Ângelo falecido em 21 de junho de 1934 devido a síncope
cardíaca, solicita revisão de pensão ao Secretário de Estado da Justiça. Anexo constam: certidão de
nascimento, casamento, óbito; atestado médico e de pensionista; declaração de testemunha;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a revisão pensão.
Data de abrangência: 24/07/1980 - 09/09/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 11611200
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Romana Verzoni Leturiondo, viúva de Ricardo Soares
Leturiondo, servidor do Registro Civil de Pessoas Naturais falecido em 17 de maio de 1982 devido a
insuficiência respiratória, linfangite carcinomatosa e adenocarcinoma hepático, solicita concessão de
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pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário de Justiça. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito; atestado de pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
indeferindo a solicitação devido à requerente já receber pensão vitalícia, de valor maior que o salário
mínimo vigente.
Data de abrangência: 13/07/1982 - 19/08/1982
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 4293
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zedecy Acelina Orcina Auch, filha de Rodolpho Lino
Auch, oficial de justiça falecido em 21 de janeiro de 1975 devido a insuficiência respiratória e
pneumonia, solicita concessão de pensão a Celestino Goulart, Secretário da Justiça. Anexo constam:
certidão de óbito de Rodolpho Lino Auch, Acylina Orcina Auch, casamento, nascimento de Zedecy
Acelina Orcina Auch; declaração médica; atestado médico, internação; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, três acréscimos
quinquenais e gratificação adicional de 15%.
Data de abrangência: 15/10/1981 - 24/02/1983
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 188412001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ambrozina Maria Rodrigues Buonocore, viúva de Romeu
Buonocore, juiz de paz falecido em 14 de agosto de 1980 devido a acidente vascular cerebral e
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário da Justiça.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/11/1982 - 18/04/1983
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 169
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Victoria Vogt de Oliveira, Leo Regis de Oliveira, Aires
Ubirajara de Oliveira, Jorge Alan de Oliveira e Charles Thadeu ou Charles Tadeu de Oliveira, viúva e
filhos menores de Rubem de Oliveira, servidor da Justiça falecido em 16 de julho de 1972 devido a
traumatismo crânio encefálico, ferimento por arma de fogo no ouvido direito decorrente de suicídio,
solicitam concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, nascimento de Jorge Alan de Oliveira, Charles Tadeu ou Charles Thadeu de Oliveira,
Aires Ubirajara de Oliveira, Olinda Susete de Oliveira, João Braz de Oliveira, Léo Regis de Oliveira,
Rosana Maria de Oliveira, Maria Hermínia de Oliveira; atestado de pensionista; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/01/1979 - 11/12/1980
Dimensão e suporte: 48 folhas em suporte papel
Número: 2021
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lydia Berg de Souza, viúva de Rubem Souque de Souza,
escrivão distrital e oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e Especiais do município de Rolante
falecido em 06 de novembro de 1976 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito e tempo de serviço; atestado
de pensionista; tabela de tempo de serviço; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 19/06/1978 - 28/12/1978
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Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 5013
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice Mercedes Kraerher Neumann, viúva de Rudi
Neumann, servidor da Justiça falecido em 26 de agosto de 1980 devido a carcinomatose pulmonar e
cardiopatia esquerda, solicita revisão de pensão vitalícia ao Desembargador Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço; declaração de exercício de atividade pública; demonstrativo de vencimentos; jaqueta de
microfilme; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/11/1980 - 28/04/1981
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 3738
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gladis Borges da Silveira, José Ruy Borges da Silveira,
Vera Lucia Borges da Silveira e Gladis Maria Borges da Silveira, viúva e filhos de Ruy Guimarães da
Silveira, promotor de justiça do Ministério Público falecido em 12 de fevereiro de 1970 devido a
choque e embolia pulmonar, solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de nascimento, casamento, óbito e tempo de serviço; atestado de tempo de
serviço e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 12/09/1975 - 14/01/1976
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
Número: 667
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Noemi Brandão Bueno, viúva de Sady Paiva Bueno,
servidor da Justiça falecido em 23 de julho de 1972 devido a enfisema pulmonar agudo, fibrose
meníngea e epilepsia, solicita revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a revisão da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/01/1977 - 06/09/1977
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 14961200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice Berthier Pimenta, viúva de Sady Pimenta, servidor
da Justiça falecido em 24 de novembro de 1967 devido a bloqueio cardíaco, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; informe de
pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/08/1982 - 09/02/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1009
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edila Pires Fortes e Patrícia Pires Fortes, viúva e filha de
Salvador Santoro Fortes, oficial do Registro Civil falecido em 09 de fevereiro de 1981 devido a
acidente vascular encefálico e arteriosclerose, solicitam concessão de pensão vitalícia ao
Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
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óbito, nascimento de Patrícia Pires Fortes; cédula de identidade; atestado de estado civil; declaração
de exercício de atividade pública; jaqueta de microfilme; parecer; portaria; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/02/1981 - 24/05/1982
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 131312007
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Júlia Faria Rosa Silva, viúva de Samuel Figueiredo da
Silva, desembargador falecido em 04 de fevereiro de 1975 devido a edema agudo de pulmão e
insuficiência ventricular esquerda, solicita complemento de pensão a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: processos de gratificação adicional e revisão de proventos; certidão de
casamento, óbito; procuração; informe de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo pensão no valor mensal de 50% dos proventos
recebidos pelo desembargador.
Data de abrangência: 17/02/1975 - 22/09/1995
Dimensão e suporte: 140 folhas em suporte papel
Número: 1598
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irma Luiza Friedrich de Oliveira, viúva de Sebastião
Fernandes de Oliveira, escrivão da Justiça falecido em 16 de julho de 1959 devido a derrame cerebral,
solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia,
revisão de pensão; certidão de tempo de serviço, óbito, casamento, nascimento de Leda Maria de
Oliveira, Lea Maria de Oliveira, Felix Fernandes de Oliveira; ato de concessão de gratificação adicional
de 25%; atestado de viuvez, residência; declaração de exercício de cargo público, pensão; portaria;
entre outros documentos. O processo é arquivado mediante deferimento da solicitação de concessão
de pensão.
Data de abrangência: 17/05/1978 - 02/06/1978
Dimensão e suporte: 45 folhas em suporte papel
Número: 3046
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cenira Bochi Curcino ou Cenyra Bochi Curcino, viúva de
Secundino Luiz Henrique Curcino ou Segundino Luiz Henrique Curcino, juiz de paz falecido em 27 de
junho de 1977 devido a insuficiência respiratória, acidente vascular cerebral e arteriosclerose, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/08/1978 - 04/01/1991
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2078
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gloria Nunes dos Santos, viúva de Silvio Silvino dos
Santos, escrivão distrital de Gaspar Simões, distrito da Comarca de Encruzilhada do Sul, falecido em
28 de abril de 1978 devido a caquexia, acidente vascular cerebral e carcinoma, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de função pública; certidão de
casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/06/1978 - 07/04/1980
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
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Número: 212
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ida Bortolini Kleimpaul Duarte, Luís Fernando e Maria
do Carmo Duarte, viúva e filhos de Simeão Duarte, oficial de justiça, solicita revisão de pensão, em
decorrência de ter optado pela pensão de seu falecido esposo, ao Diretor Geral do Tesouro do Estado.
Anexo constam: parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 16/08/1980 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 8297843
Acondicionador: 155
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aracy Grimaldi Bitencourt, filha de Suely Bitencourt,
suboficial do Registro Civil das Pessoas Naturais falecida em 08 de outubro de 1974 sem causa da
morte citada, solicita revisão de pensão. Anexo constam: processo de solicitação de concessão e
revisão de pensão; acórdão; relatório de acidente do trabalho; parecer; portaria; atestado de pensão;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, dez avanços
trienais, gratificação de apoio judiciário e gratificação adicional de 25%.
Data de abrangência: 23/08/1984 - 21/12/1984
Dimensão e suporte: 70 folhas em suporte papel
Número: 2
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Rangel Pires, viúva de Sylvio Fonseca Pires,
desembargador falecido em 26 de novembro de 1980 devido a septicemia, infecção urinária, infecção
respiratória, sequela de acidente vascular cerebral e atrofia cerebral, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e óbito; atestado de
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/12/1980 - 31/05/1993
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 2898
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Canderoy Pinto Lima, viúvo de Thalita Monteiro Lima,
serventuária da Justiça falecida em 24 de maio de 1981 devido a septicemia, infecção urinária,
arteriosclerose cerebral e síndrome depressiva, solicita concessão de pensão ao Secretário da Justiça.
Anexo constam: procuração; certidão de casamento, óbito; cédula de identidade, identidade social;
atestado de pensionista; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi indeferida em decorrência de o requerente ter que comparecer à Secretaria da Justiça.
Data de abrangência: 24/06/1981 - 15/04/1982
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 4790
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lucinda Barboza Appel, viúva de Theodoro Poettcke
Appel, juiz de direito falecido em 02 de outubro de 1975 devido a câncer de pulmão, pneumotórax e
insuficiência respiratória, solicita concessão de pensão a Sinval Guazelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de pensionista, declaração de pensão;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
pensão no valor mensal de 50% dos proventos recebidos pelo juiz.
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Data de abrangência: 19/11/1975 - 03/05/1976
Dimensão e suporte: 145 folhas em suporte papel
Número: 10
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Talita Motta Domanski, viúva de Vergílio Estanislau
Domanski, procurador de justiça do Estado falecido em 03 de dezembro de 1980 devido a choque,
hemorragia digestiva, cirrose e insuficiência renal aguda (NTA), solicita revisão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 06/01/1981 - 17/07/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4330
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ester Tarcisia Zamboni, filha de Vicente Zamboni,
servidor da Justiça falecido em 31 de julho de 1935 devido a colapso cardíaco, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: declaração de exercício de cargo público,
aposentadoria; certidão de casamento, nascimento de Ester Tarcisia, óbito; atestado de residência;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a concessão de
pensão vitalícia devido à requerente ter atingido o limite de idade para tal fim.
Data de abrangência: 16/07/1981 - 29/10/1981
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 3543
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Haydée Pinto Stumpf, viúva de Victor de Bem Stumpf,
procurador de justiça falecido em 24 de julho de 1977 devido a cardiopatia isquêmica e parada
cardiopulmonar, solicita concessão de pensão a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 15/09/1977 - 25/09/1998
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3079
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adolfina Augusta Secchi Gregoire, viúva de Victório
Carlos Gregoire, oficial do Registro de Imóveis Títulos, Documentos e Pessoa Jurídicas da Comarca de
Encantado falecido em 06 de maio de 1975 devido a embolia pulmonar, cardiopatia isquêmica,
arteriosclerose e câncer de próstata com metástase, solicita concessão de pensão ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito e tempo de serviço; atestado de pensionista;
gratificação; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. Processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/07/1975 - 05/03/1976
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 1862
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adolphina Augusta Secchi Gregoire ou Adolfina Augusta
Secchi Gregoire, viúva de Victorio Cargos Gregoire, oficial do Registro de Imóveis falecido em 06 de
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maio de 1975 devido a embolia pulmonar, cardiopatia isquêmica, arteriosclerose e câncer de próstata
com metástases, solicita revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
procuração; certidão de casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a Secretaria da Justiça informando que a requerente que já recebe a pensão com o valor
atualizado.
Data de abrangência: 21/05/1979 - 05/06/1979
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 2330
Acondicionador: 100
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clementina Tedesco Gervasoni, procuradora de Alzira
Affonso Manfredini, viúva de Vitório Emanuel Segundo Manfredini, servidor da Justiça falecido em 09
de julho de 1977 devido a carcinoma no pâncreas, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval
Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de casamento, óbito;
declaração de valor recebido como professora aposentada; entre outros documentos. O processo é
finalizado com o informe do valor da pensão a ser recebida, devendo a requerente optar pela sua
aposentadoria como professora ou o valor da pensão de 50% das vantagens recebidas pelo seu
marido.
Data de abrangência: 06/07/1978 - 23/08/1978
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 2186
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo pelo qual Lúcia Erna Heck Schauren, viúva de Waldemar Heriberto Schauren,
servidor da Justiça falecido em 13 de março de 1976, devido a insuficiência cardíaca, solicita revisão
de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração de atividade pública; certidão de
nascimento, casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de
pensão.
Data de abrangência: 15/06/1977 - 28/03/1980
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 361
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Graciana Rodrigues de Oliveira e Liamar Urruth de
Oliveira, viúva e filha de Waldermar Urruth de Oliveira, juiz de paz falecido em 23 de novembro de
1981 devido a insuficiência renal, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Liamar Urruth de Oliveira; título de
aposentadoria; declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com ofício que solicita a certidão de nascimento de Liane Marizete Urruth de Oliveira para
deferimento da solicitação.
Data de abrangência: 18/12/1981 - 05/05/1982
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 101712001
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Reinaldina Cunha Martins, viúva de Washington
Martins, escrivão da Justiça falecido em 05 de junho de 1972 devido a edema agudo do pulmão,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia, três acréscimos quinquenais e gratificação adicional de 15%.
Data de abrangência: 02/04/1982 - 02/03/1983
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Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 2499
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Helga Konrath, viúva de Willy Oscar Konrath,
comerciante falecido em 05 de junho de 1977 devido a insuficiência cardíaca congestiva e morte
natural, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam:
certidão de nascimento, casamento e óbito; declaração de função pública; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/06/1977 - 11/11/1977
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 767
Acondicionador: 96
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Martinha Flores Assumpção ou Martinha Flores
Assunção e Martha Helena Assumpção, viúva e filha de Wilson Assumpção ou Wilson Assunção,
oficial de justiça falecido em 16 de junho de 1962 devido a infarto do miocárdio, solicitam revisão de
pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia, revisão
de pensão; certidão de tempo de serviço, óbito, casamento, nascimento de Wilson Flores
Assumpção, Martha Helena Flores Assumpção, Maria de Lourdes Flores Assumpção; declaração de
exercício de atividade pública remunerada; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria alterando a pensão que passa a ser percebida apenas por Martinha Flores
Assumpção em função da maioridade da filha até então beneficiária Martha Helena Assumpção.
Data de abrangência: 29/03/1978 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 71 folhas em suporte papel
Número: 1675
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aureci de Arroxellas Pereira da Silva e Luiz Carlos de
Arroxellas Pereira da Silva e Débora Cristina Arroxellas Pereira da Silva, viúva e filhos de Zeferino
Florêncio Pereira da Silva, oficial de justiça da Comarca de Porto Alegre falecido em 23 de fevereiro de
1980 devido a insuficiência renal aguda e cardíaca, solicitam concessão de pensão ao Presidente do
Tribunal de Justiça. Anexo constam: certidão de nascimento, casamento e óbito; atestado de
servidora e pensionista; jaqueta de microfilme; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada visto que a requerente não havia se manifestado sobre a
situação em relação às vantagens que recebia de seu atual cargo.
Data de abrangência: 24/03/1980 - 24/07/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel e jaqueta de microfilme
Número: 121
Acondicionador: 3015
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ilma Léa Diehl de Mendonça, viúva de Zilmar Soares de
Mendonça, oficial de justiça da Comarca de Porto Alegre falecido em 31 de agosto de 1971 devido a
hemorragia interna e externa consecutiva a ferimento penetrante no tórax, solicita revisão de pensão
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e óbito; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida, visto que a requerente já
obteve a complementação de pensão através de outro processo de nº 780/72/SJ.
Data de abrangência: 15/08/1980 - 18/08/1980
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Vínculo: Polícia Civil
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Número: 4073
Acondicionador: 112
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual o Serviço de Folhas de Pagamento do Departamento de
Administração Policial solicita o fornecimento de grade de tempo de serviço de Adalberto Pereira
Nunes, inspetor de polícia falecido em 25 de abril de 1956 em objeto de serviço devido a compressão
cerebral por traumatismo, bem como revisão de pensão vitalícia da viúva Alba Almeida Nunes ao
Diretor do Tesouro do Estado. Anexo constam: processo de autuação, solicitação de revisão de
vencimentos, solicitação de pagamento de atrasados, solicitação de revisão de pensão; certidão de
casamento, óbito, intimação, assentamentos, tempo de serviço; portaria; termo de compromisso;
auto de necrópsia; resolução; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a elevação da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/12/1979 - 20/11/1980
Dimensão e suporte: 78 folhas em suporte papel
Número: 263
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cirene Ghislene, viúva de Agostinho Ghislene, delegado
de polícia de José Bonifácio falecido em 02 de outubro de 1956 devido a colapso cardiovascular,
gastrectomia, colectomia do transverso e carcinoma gástrico, solicita revisão de pensão ao
Superintendente dos Serviços Gerais. Anexo constam: certidão de óbito e tempo de serviço; parecer
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação é arquivada em decorrência
de que o benefício de pensão já teria sido atualizado.
Data de abrangência: 15/01/1981 - 30/07/1981
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 4647
Acondicionador: 83
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gliceria de Souza Machado, viúva de Alcebíades Antônio
Machado, inspetor de polícia falecido em 21 de fevereiro de 1959 em objeto de serviço, solicita
pagamento de parte de pensão vitalícia que ficou em atraso ao Diretor Geral do Tesouro do Estado.
Anexo constam: processos de efetivação de cargo, devolução das certidões, solicitação de pensão,
solicitação de vantagens deixadas de receber, solicitação de enquadramento dos vencimentos de
pensão, revisão de pensão; certidão de tempo de serviço, ação penal, casamento, nascimento de
Paulo Odone Machado, Ricardo Antônio Machado Netto; atestado de exercício de serviço; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 06/03/1976 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 127 folhas em suporte papel
Número: 3936
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jurema Miranda Teixeira, desquitada de Aldo Perrone de
Mello, datiloscopista do Instituto de Identificação da Repartição Central de Polícia falecido em 02 de
novembro de 1956 devido a carcinoma de esôfago e caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia a
Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito, pensão,
pagamento de imposto; laudo médico; declaração de bens imóveis; atestado de pensionista; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/09/1975 - 25/09/1977
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 135
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Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aidê Goulart Soares, viúva de Alfredo Soares, inspetor
da polícia civil falecido em 14 de abril de 1947 devido à hemorragia externa da artéria umeral, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, pensão, tempo de serviço, quitação de dívida pública; atestado de pobreza, viuvez; declaração
de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/01/1975 - 05/11/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 45
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ladi Terezinha Morais Correa, Madelon Correa Zago e
Laziê Correa Zago, companheira e filhos menores de Alvery Carlos Zago, inspetor de polícia falecido
em 09 de agosto de 1978 em objeto de serviço devido a infarto agudo do miocárdio, solicitam
concessão de pensão. Anexo constam: processo de solicitação de pensão, sindicância administrativa
por morte súbita; certidão de óbito, desquite, nascimento de Madelon Corrêa Zago, Lazie Corrêa
Zago; portaria; termo de declarações; auto de necrópsia; carteira social; registro funcional;
declaração de dependentes; relatório de sindicância; resolução; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, três quinquênios, gratificação adicional de
15%, gratificação por risco de vida e parcela autônoma de 90% sobre o vencimento básico, cabendo
metade à viúva e a outra metade, em partes iguais, aos menores mencionados.
Data de abrangência: 23/08/1978 - 16/04/1980
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 4575
Acondicionador: 112
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Frida Boos Bastos, viúva de Angelo Bastos, delegado de
polícia falecido em 29 de junho de 1960 devido a fratura da base do crânio em acidente de veículo,
solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de gratificação adicional
de 15%, licença-prêmio e a conversão da mesma em tempo de serviço em dobro, justificação,
solicitação de pagamento de diferença de vencimentos, solicitação de juntada de documentos ao
processo que pede a gratificação adicional de 15% sobre seus vencimentos, autuação, solicitação de
licença-prêmio e gratificação especial de 15%, comunicação de falecimento de Ângelo Bastos,
promoção post mortem, solicitação de pensão, solicitação de revisão de pensão; portaria; certidão de
ocorrência de acidente de trânsito, inventário, óbito; termo de nomeação e compromisso,
declarações; auto de necrópsia, exame de corpo de delito, exame de dano; relatório de acidente de
trânsito; resolução; fotografia; artigo de jornal; apostila; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a elevação de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/12/1979 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 301 folhas em suporte papel
Número: 3736
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dileta Lima Balbinot, Shegerad Ella Lima Balbinot e
Alexsandra Lima Balbinot, viúva e filhas menores de Antônio Balbinot, inspetor de polícia falecido em
25 de março de 1980 em objeto de serviço devido a infarto do miocárdio, solicitam concessão de
pensão a Luiz Carlos Carvalho da Rocha, Superintendente dos Serviços Policiais. Anexo constam:
processo de solicitação de averbação do tempo de serviço prestado ao Exército, quinquênio,
solicitação de averbar certidão de tempo de Escola de Polícia e segundo quinquênio, solicitação de
licença prêmio e averbação da mesma, solicitação de gratificação adicional de 15%, solicitação de
terceiro quinquênio; certidão de óbito, casamento, nascimento de Shegerad Ella Lima Balbinot,
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Alexsandra Lima Balbinot; termo de declarações de Ney Gonçalves Crespo, Milton Rosa da Silva;
registro funcional, elogios e penalidades; declaração de família; resolução; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, três quinquênios,
gratificação adicional de 15%, gratificação por risco de vida e à parcela autônoma de 130% sobre o
vencimento básico.
Data de abrangência: 06/11/1980 - 05/10/1981
Dimensão e suporte: 78 folhas em suporte papel
Número: 3046
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marieta dos Santos Ramos, viúva de Ariovaldo de Souza
Ramos, guarda de trânsito do Departamento de Polícia Civil falecido em 09 de setembro de 1968
devido a envenenamento, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito e pensão; laudo médico; atestado de residência fixa, pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 11/08/1977 - 14/04/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1200
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual o Desembargador Hermann H. de C. Roenick, Supervisor
Administrativo da Secretaria da Justiça, solicita ao Diretor Geral da Secretaria da Segurança Pública o
encaminhamento do processo de concessão de pensão vitalícia a Pedrolina da Silva Pecker e Leandro
da Luz Pecker e Nelson da Silva Pecker, viúva e filhos de Artegô Pecker, investigador de polícia falecido
em objeto de serviço em 16 de novembro de 1967 devido a fratura do crânio e destruição da massa
encefálica decorrente de ferimento por arma de fogo, que solicitam concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: processo administrativo de comunicação de falecimento,
autuação, solicitação de quinquênio, promoção post mortem, concessão e revisão de pensão;
relatório; auto de prisão, necrópsia, exame de corpo de delito, apreensão, qualificação; nota de
culpa; certidão de ocorrência, nascimento de Leandro da Luz Pecker e Nelson da Silva Pecker,
casamento, óbito, tempo de serviço; termo de declarações, compromisso de curador; fotografia de
perícia; resolução; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é encaminhado ao
requerente e finalizado com seu arquivamento.
Data de abrangência: 04/03/1980 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 149 folhas em suporte papel
Número: 1924
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Irlanda Régio Knorr, viúva de Benhur
Ramacharaca Knorr, investigador de polícia de 4ª classe falecido devido a embolia pulmonar e atrofia
cerebral isquêmica, solicita concessão de pensão ao Diretor do Departamento de Polícia
Metropolitana. Anexo constam: certidão de casamento, óbito e perícia médica; atestado médico;
tomografia; registro funcional; declaração de família; licenças; termo de declarações; resolução
policial; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/11/1979 - 08/07/1980
Dimensão e suporte: 42 folhas em suporte papel
Número: 4100
Acondicionador: 93
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clotildes Camargo de Freitas ou Tilde Camargo de
Freitas, viúva de Bento Batista de Freitas Filho, subdelegado de polícia falecido em 20 de setembro de
1951 sem causa da morte citada, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário de Justiça do
Estado. Anexo constam: processo de justificação; certidão de óbito, casamento, tempo de serviço,
pensão, pagamento de impostos, bens imóveis; alvará de Justiça gratuita; decreto de nomeação de
cargo; declaração de pensão, bens imóveis; atestado de pensionista, médico, pobreza; carta
precatória, inquiritorial cível; mandado de notificação, intimação; assentada; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/10/1977 - 11/07/1979
Dimensão e suporte: 66 folhas em suporte pape
Número: 4690
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Camilo Lelo de La Vega, subdelegado de polícia, solicita
concessão de pensão especial ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de idoneidade
pública, pobreza; certidão de casamento, nascimento, pensão; projeto de lei; decreto; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado mediante deferimento da concessão de
pensão por meio de projeto de lei da Assembleia Legislativa.
Data de abrangência: 18/07/1978 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 540
Acondicionador: 100
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Terezinha dos Santos Campão e Simone da Rosa,
desquitada e filha de Celso Nunes da Rosa, comissário de polícia falecido em 14 de maio de 1978
devido a embolia pulmonar maciça e insuficiência cardíaca congestiva, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Presidente do Conselho Superior de Polícia. Anexo constam: processo de concessão de
benefícios; inquérito policial; certidão de desquite, nascimento de Simone da Rosa, óbito, tempo de
serviço; procuração; declaração de óbito, realização de procedimento cirúrgico; resolução; inquérito;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia, sendo o falecimento reconhecido como decorrente da natureza das funções que
exercia.
Data de abrangência: 11/06/1978 - 16/04/1980
Dimensão e suporte: 127 folhas em suporte papel
Número: 809
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Sonia Junqueira Pereira e Álvaro Antônio Junqueira
Pereira, viúva e filho de Cléber Mércio Pereira, escrivão de polícia do Departamento de Polícia
Metropolitana falecido em 19 de agosto de 1979 em objeto de serviço devido a coma cerebral e
acidente vascular cerebral, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Presidente do Conselho de
Polícia. Anexo constam: certidão de casamento, nascimento de Álvaro Antônio Junqueira Pereira,
óbito, sumário de internação; registro funcional; resolução; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/08/1979 - 17/12/1980
Dimensão e suporte: 35 folhas em suporte papel
Número: 4729
Acondicionador: 113
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gasparina Rodrigues de Souza, Sinval Rodrigues de
Souza, Walmor Rodrigues de Souza, Eloá Rodrigues de Souza, Odilon Rodrigues de Souza, viúva e
filhos de Dorival Silveira de Souza, policial da Guarda Civil falecido em objeto de serviço em 15 de
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outubro de 1947 devido a fratura da quarta vértebra dorsal, com compressão da medula, pneumonia
e peritonite, decorrentes de ferimento por arma de fogo, solicitam revisão de pensão vitalícia ao
Secretário de Segurança Pública. Anexo constam: processos de revisão de aposentadoria, concessão e
revisão de pensão; certidão de casamento de Gasparina Rodrigues de Souza e Dorival Silveira, Eloá
Rodrigues de Souza e Renato Alexandre Reginatto, óbito, nascimento de Sinval Rodrigues de Souza,
Walmor Rodrigues de Souza, Eloá Rodrigues de Souza, Odilon Rodrigues de Souza; tempo de serviço;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
revisão da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/08/1979 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 187 folhas em suporte papel
Número: 4681
Acondicionador: 112
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elvira do Amaral Rios, viúva de Edgar Cavalcanti Rios,
inspetor de polícia falecido em 21 de outubro de 1952 devido a tabes dorsalis e síncope cardíaca em
consequência de ferimento recebido em acidente de serviço, solicita revisão de pensão vitalícia.
Anexo constam: processo de solicitação de licença-prêmio e gratificação adicional de 15%, solicitação
de pagamento de vencimentos integrais, revisão de pensão, promoção e melhoria de pensão; termo
de declarações; certidão de óbito; parecer; procuração; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/12/1979 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 193 folhas em suporte papel
Número: 707
Acondicionador: 110
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eros Volusia Beck, Alexandra Beck, Fabiana Beck e Carla
Beck, viúva e filhas de Eugênio Luiz Beck, escrivão de polícia falecido em 17 de agosto de 1979 em
objeto de serviço devido a hemorragia cerebral consecutiva a fraturas de ossos do crânio decorrentes
de acidente de carro, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Secretário de Segurança do Estado
João Oswaldo Leivas Job. Anexo constam: processo de comunicação de acidente, quinquênio;
ocorrência de acidente; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, conclusão de curso,
nascimento de Alexandra Beck, Fabiana Beck e Carla Beck; atestado de acidente em objeto de
serviço; parecer; resolução; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/11/1979 - 17/12/1980
Dimensão e suporte: 47 folhas em suporte papel
Número: 4573
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elvira Benites Nunes, Marilena Benites Nunes, Ana
Maria Benites Nunes, viúva e filhas de Ezequiel Nunes Filho, inspetor de polícia falecido em 05 de
junho de 1952 em objeto de serviço devido a hemorragia interna por ferimento de arma de fogo,
solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de gratificação,
licença prêmio, vantagens integrais, homicídio e pensão; certidão de nascimento, casamento e óbito;
relatório; solicitação manuscrita; expediente; atestado de estado civil; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
revisão de pensão.
Data de abrangência: 11/06/1948 - 20/05/1980
Dimensão e suporte: 235 folhas em suporte papel
Número: 5008
Acondicionador: 127
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Elenita Rodrigues, Delaro Severino, Niza Severino,
Maria Severino Mença, e Alcemaria Antonia de Andrade, irmãos de Faustina Elenira Severino, escrivã
de polícia falecida em 07 de maio de 1979 devido a acidente vascular cerebral hemorrágico, solicitam
concessão de pensão vitalícia ao Diretor do Departamento de Administração Policial. Anexo constam:
certidão de nascimento de Eva Elenita Rodrigues, Delaro Severino, Niza Severino, Maria Severino
Mença, e Alcemaria Antonia de Andrade, óbito de Faustina Elenira Severino, Alfredina Severino e
Faustino Antônio Severino, matrícula em curso de formação; procuração; memorando; termo de
declarações; auto de necrópsia; laudo médico; resolução; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado mediante indeferimento da solicitação.
Data de abrangência: 27/11/1980 - 04/03/1982
Dimensão e suporte: 64 folhas em suporte papel
Número: 3632
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Relinda Ricardi de Oliveira, viúva de Felipe Gomes de
Oliveira, comissário de polícia falecido em 28 de junho de 1980 devido a traumatismo craniano,
solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de sindicância;
certidão de nascimento de Clésio Luís Colling; casamento, óbito e polícia; fotografias; auto de
necrópsia; termo de declaração; auto de exame de corpo de delito; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 30/06/1980 - 19/10/1981
Dimensão e suporte: 103 folhas em suporte papel
Número: 2773
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Loiva Francisca da Rosa Benet e Felix Benet Neto, viúva
e filho menor de Felix Benet Filho, investigador de polícia falecido em 11 de agosto de 1980 em
objeto de serviço devido a hemorragia interna por ferimento do fígado e pulmão, solicitam concessão
de pensão. Anexo constam: processo de inquérito policial, pedido de prisão preventiva; ordem de
serviço; relatório de inquérito policial; portaria; termo de declarações de Maria da Graça Oliveira
Machado, Aristides Moura Garcia, Mareu Ferreira Gabriel, João Carlos Ferreira dos Santos, Tailor
Garcia, José Roberto Vasconcelos Cassana, Luiz Antônio Ferreira da Silva, Cláudio Feijó Ferreira, João
Carlos Matos Maciel, Leo Lapuente da Silva, Roberto Carvalho Teixeira, Télbio Madruga, Aires Alan
Garcia; auto de necrópsia, qualificação, exame de corpo de delito, apreensão, entrega; boletim de
antecedentes policiais; juntada; registro funcional; resolução; certidão de óbito, casamento,
nascimento de Felix Benet Neto; tabela de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, um quinquênio, gratificação por
risco de vida e parcela autônoma de 130% sobre o vencimento básico, devendo o benefício ser
igualmente dividido entre os dois dependentes.
Data de abrangência: 25/08/1980 - 24/09/1981
Dimensão e suporte: 78 folhas em suporte papel
Número: 4145
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Velocino Marques Martins, 2° Tenente QOA, solicita ao
Superintendente do Serviço Policial que seja concedida pensão vitalícia a Maria José Marques, mãe
de Firmino Marques Martins, investigador policial falecido em 18 de fevereiro de 1981 devido a
hemorragia interna aguda consecutiva a ferimento transfixante de tórax e abdômen por projétil de
arma de fogo. Anexo constam: processo administrativo de inquérito policial; auto de reconhecimento
de pessoa, apreensão e entrega, exame de corpo de delito; boletim de ocorrência; termo de
declarações, sindicância; registro funcional; certidão de nascimento de José Luiz Nunes, óbito;

195

memorando; auto de necrópsia; relatório; decisão judicial; cédula de identidade; título eleitoral;
procuração; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado enquanto a
requerente busca providências para o andamento da solicitação.
Data de abrangência: 20/02/1981 - 09/03/1981
Dimensão e suporte: 144 folhas em suporte papel
Número: 2159
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Avani Silva da Silva, Ivan Diogo Silva da Silva e Vânia
Regina Silva da Silva, viúva e filhos menores de Francisco Lopes da Silva, inspetor de polícia falecido
em 05 de abril de 1978 em razão de serviço devido parada cardíaca e insuficiência cardíaca refratária,
solicitam concessão de pensão a Leônidas da Silva Reis, Superintendente de Serviços Policiais Civil.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Ivan Diogo Silva da Silva, Vânia Regina
Silva da Silva; laudo médico; solicitação de perícia; atestado de presença; sindicância; portaria; termo
de declarações de Lely Mariano da Silva, José Vicente Domingues, Nairo da Costa Machado, Nery Balz
Toppor, José Antônio Carrazzoni dos Reis; registro funcional, elogios e penalidades; tabela de licenças,
declaração de família; relatório de autos; resolução; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão a Avani Silva da Silva e Vânia Regina Silva da Silva,
acrescido de quatro quinquênios, gratificação adicional de 15% e gratificação por risco de vida,
fazendo reverter a pensão de que Ivan Diogo Silva da Silva percebia à sua irmã em razão deste ter
completado a maioridade.
Data de abrangência: 19/07/1978 - 06/07/1984
Dimensão e suporte: 80 folhas em suporte papel
Número: 1826
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dulcina de Oliveira Rosa, viúva de Galdino Fagundes
Rosa, subdelegado de polícia falecido em 02 de maio de 1977 devido a insuficiência cardíaca cerebral,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de
solicitação de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/05/1977 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 42 folhas em suporte papel
Número: 26
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gari Pereira Vieira, ex-investigador de polícia lotado na
Delegacia de Polícia de Tapes, solicita ao Chefe de Polícia do Estado concessão de pensão a seus
dependentes Carmen Lia Gusmão Vieira e Joe Gusmão Vieira, respectivamente esposa e filho menor.
Anexo constam: processo de solicitação de quinquênio; certidão de nascimento, casamento, tempo
de serviço e conclusão de curso; procuração; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 26/04/1978 - 23/07/1981
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 27
Acondicionador: 113
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Natale Ferrari, procurador de Erlinda Torres Vasconcelos
e Maria Luiza Torres Vasconcelos, viúva e filha de Hélio de Andrade Vasconcelos, inspetor de polícia
falecido em 07 de novembro de 1973 devido a parada cardíaca e respiratória, mieloma múltiplo,
solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado, com

196

base na Lei de Anistia. Anexo constam: processo de solicitação de grade de serviço; certidão de
casamento, óbito, nascimento, tempo de serviço; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/12/1979 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 40 folhas em suporte papel
Número: 4644
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria do Carmo Passos Aleixo, Luis Eugênio Passos
Aleixo, Patrícia Andreia Passos Aleixo e Heniane Passos Aleixo, viúva e filhos de Henio Oliveira Aleixo,
inspetor de polícia falecido em 21 de dezembro de 1978 devido a embolia pulmonar, insuficiência
cardíaca congestiva, pancreatite aguda e choque cardiogênico em razão de exercício da função
policial, solicitam concessão de pensão vitalícia a Jahir de Souza Pinto, Diretor da DPM. Anexo
constam: certidão de nascimento de Luis Eugênio Passos Aleixo, Patrícia Andreia Passos Aleixo,
Heniane Passos Aleixo, casamento, óbito; carta manuscrita; termo de declarações; documento de
identificação do IPERGS; atestado de pensionista; nota fiscal; resolução; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/01/1979 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 68 folhas em suporte papel
Número: 4509
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Odonea Maria Gomes Carneiro da Fontoura encaminha
ao Presidente do Conselho Superior de Polícia a documentação referente ao processo no qual Helena
Terezinha Hanna Bertelli e Ricardo Hanna Bartelli, viúva e filho de Irani Bertelli, inspetor de polícia
falecido em objeto de serviço em 14 de dezembro de 1980 devido a hemorragia interna consecutiva a
ferimento de abdômen, solicitam promoção post mortem ao Presidente do Conselho Superior de
Polícia para fins de concessão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo administrativo de
inquérito policial; certidão de casamento, óbito, nascimento, ocorrência policial; auto de necrópsia;
procuração; cédula de identidade; artigo de jornal; resolução; relatório; termo de informações,
declarações; registro funcional; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/12/1980 - 21/07/1983
Dimensão e suporte: 114 folhas em suporte papel
Número: 4042
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Catarina Camargo da Costa, viúva de Jair Tasso da Costa,
radiotelegrafista da polícia sem data e causa da morte citadas, solicita concessão de pensão vitalícia.
Anexo constam: processo de solicitação de quinquênio e licença-prêmio, solicitação de gratificação
adicional de 15% com averbação de tempo de serviço militar, solicitação de concessão do adicional
de 15%, administrativo de autuação por furto qualificado, solicitação de prorrogação de prazo para
conclusão de processo, solicitação de arquivamento de processo; certidão de tempo de serviço;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia, três quinquênios, gratificação de função, gratificação adicional de 15%, gratificação por risco
de vida e parcela autônoma de 130% sobre o vencimento básico.
Data de abrangência: 15/09/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 184 folhas em suporte papel
Número: 2070
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorvalina Silveira Magalhães, viúva de João Adolpho
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Magalhães Soares, comissário da Polícia Civil falecido em 01 de agosto de 1964 devido a infarte do
miocárdio e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; portaria; atestado de
pensão, residência; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/06/1980 - 04/01/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 467120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zulma Mendes Ferreira, Angela Mendes Ferreira,
Miriam Mendes Ferreira, Sérgio Luís Mendes Ferreira e Sílvio Ricardo Mendes Ferreira, viúva e filhos
de João Gervasio da Silva Ferreira, delegado de polícia demitido sob Ato Institucional e falecido em 21
de maio de 1968 devido a hematoma subdural consecutivo a fratura de ossos do crânio, solicitam
concessão de pensão ao Governador do Estado por meio da Lei de Anistia. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, nascimento de Angela Mendes Ferreira, Miriam Mendes Ferreira, Sérgio Luís
Mendes Ferreira, Sílvio Ricardo Mendes Ferreira, assentamento; tabela de tempo de serviço e anistia;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, dois
quinquênios, gratificação por risco de vida e parcela autônoma de 90% sobre o básico, cabendo
metade à viúva e a outra metade, em partes iguais, aos demais dependentes.
Data de abrangência: 15/06/1981 - 11/01/1983
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 76392302
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Margarida da Costa França, Débora Costa França, Rúbia
Costa França e Luciana Costa França, viúva e filhas de João Nelson França, inspetor de polícia falecido
em 28 de março de 1982 devido a insuficiência ventilatória, broncopneumonia e septicemia,
solicitam concessão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo administrativo de comunicação de
falecimento; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; registro funcional, nascimento de
Débora Costa França, Rúbia Costa França e Luciana Costa França; termo de declarações; resolução;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/02/1982 - 02/03/1983
Dimensão e suporte: 41 folhas em suporte papel
Número: 4809
Acondicionador: 120
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Terezinha Gasparini da Silva, Mara Lane Gasparini
da Silva, Paulo Ricardo Gasparini da Silva, Jorge Luiz Gasparini da Silva e Isabel Cristina Gasparini da
Silva, viúva e filhos de Jorge Longaray da Silva, inspetor de polícia de 3ª classe falecido em 30 de
junho de 1980 devido a edema agudo de pulmão e infarto do miocárdio, solicitam concessão de
pensão especial ao Presidente do Conselho Superior de Polícia. Anexo constam: certidão de
nascimento, casamento, óbito; atestado médico e de licença saúde; declaração de testemunho;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão especial.
Data de abrangência: 09/07/1980 - 15/06/1984
Dimensão e suporte: 39 folhas em suporte papel
Número: 2856
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Sueli Faccenda, Maurício Faccenda Albuquerque e Alex

198

Faccenda Albuquerque, companheira e filhos de Jorge Mello Albuquerque, policial civil falecido em
05 de julho de 1979 devido a infarto do miocárdio, solicitam que seja reconhecido o falecimento
como em objeto de serviço para concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Segurança Pública.
Anexo constam: certidão de nascimento de Maurício Faccenda Albuquerque, Alex Faccenda
Albuquerque, José Mario de Abreu Albuquerque, Zózimo Pinheiro Jacques e Marly Rejane de Abreu
Albuquerque; casamento de Jorge Mello Albuquerque e Vera Regina Portolan de Abreu, óbito, guarda
e responsabilidade; atestado de pensionista; declaração de idoneidade pública; artigo de jornal;
comunicado; termo de declarações; auto de necrópsia; relatório; resolução; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia e a
redistribuição da pensão devido ao beneficiário ter atingido a maioridade.
Data de abrangência: 15/08/1979 - 20/08/1984
Dimensão e suporte: 60 folhas em suporte papel
Número: 4060
Acondicionador: 110
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alda Amaral Rotta, curadora dos irmãos Ricardo Amaral
Rotta, Leopoldo Amaral Rotta e Neusa Amaral Rotta, filhos de José Aldo Mazzini Amaral Rotta,
inspetor de polícia falecido em 18 de janeiro de 1977 devido a insuficiência respiratória, enfisema
pulmonar e bronquite asmática decorrentes do exercício da função policial, solicitam concessão de
pensão vitalícia ao Secretário de Justiça, devido à primeira esposa de José Aldo Mazzini Rotta, Helena
dos Santos Rotta, e seu filho Horácio dos Santos Rotta terem obtido o benefício. Anexo constam:
processos de envio de documentação e expediente; certidão de óbito, casamento de José Aldo
Mazzini Rotta e Helena dos Santos Rotta, nascimento de Horácio dos Santos Rotta, Ricardo Amaral
Rotta, Leopoldo Amaral Rotta, Neusa Amaral Rotta, Alda Amaral Rotta, tempo de serviço, curadoria;
termo de declarações; declaração médica; resolução; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a redistribuição da pensão vitalícia entre a primeira
esposa e os filhos de ambos os casamentos.
Data de abrangência: 30/10/1979 - 17/01/1985
Dimensão e suporte: 83 folhas em suporte papel
Número: 4922
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Terezinha Maria Czarnobay da Silva, Raquel Czarnobay
da Silva, Renata Czarnobay da Silva, Paula Czarnobay da Silva e Aline Czarnobay da Silva, viúva e filhas
menores de José Carlos da Silva, escrivão de polícia falecido em 19 de setembro de 1979 em objeto
de serviço devido a hemorragia pericárdica e tamponamento cardíaco consecutivos a ferimento
penetrante de tórax por projétil de arma de fogo, solicitam concessão de pensão ao Presidente do
Conselho Superior de Polícia. Anexo constam: artigos de jornal; certidão de óbito, casamento,
nascimento de Raquel Czarnobay da Silva, Renata Czarnobay da Silva, Paula Czarnobay da Silva, Aline
Czarnobay da Silva; comunicação de ocorrência; resolução; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão, três quinquênios, gratificação adicional de
15%, gratificação por risco de vida e parcela autônoma de 90% sobre o vencimento básico, cabendo
metade à viúva e a outra metade, em partes iguais, às menores referidas.
Data de abrangência: 28/09/1979 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 36 folhas em suporte papel
Número: 2204
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Tania Rita Fraga da Silva, Lia Fraga da Silva, Maurício
Fraga da Silva e Letícia Fraga da Silva, viúva e filhos menores de Luiz Carlos Ramos da Silva,
investigador de polícia sem data e causa da morte citada, solicita concessão de pensão a Jahir Souza
Pinto, diretor do DAP da polícia civil. Anexo constam: processo de solicitação de quinquênio,
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solicitação de segundo quinquênio; certidão de tempo de serviço, casamento, nascimento de Lia
Fraga da Silva, Maurício Fraga da Silva, Letícia Fraga da Silva; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, dois quinquênios, gratificação por
risco de vida e parcela autônoma de 130% sobre o vencimento básico.
Data de abrangência: 10/11/1980 - 24/09/1984
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 4877
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Cristina de Oliveira Russa e Clarice de Oliveira
Russo, esposa e filha de Luiz Olavo Leitão Russo, inspetor da polícia civil demitido do serviço público,
solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação de
quinquênio; certidão de nascimento, casamento e tempo de serviço; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 29/04/1977 - 04/01/1983
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 3530
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual H. Kramer dos Santos, diretor da 2ª DRM, encaminha ao
diretor do DPM, Frederico Eduardo Sobbé processo de comunicação e ocorrência de falecimento, aos
interesses de Marcília de Mattos Santanna, João Francisco de Mattos Santanna, Adão Jorge de Mattos
Santanna e Eva Helena Mattos Santanna, viúva e filhos de Marcelo Santana, inspetor falecido em
objeto de serviço 05 de fevereiro de 1980 devido a hipertensão e infarto, que solicitam concessão de
pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo constam: processo administrativo de comunicação de
falecimento; termo de declarações; resolução; certidão de ocorrência, casamento, óbito, nascimento
de João Francisco de Mattos Santanna, Adão Jorge de Mattos Santanna e Eva Helena Mattos
Santanna; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/02/1980 - 22/12/1980
Dimensão e suporte: 39 folhas em suporte papel
Número: 4629
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Candida Alba Moreira, viúva de Mario Moreira, inspetor
de polícia falecido em 06 de setembro de 1977 em consequências da função devido a insuficiência
coronária aguda e diabete melitus, solicita concessão de pensão vitalícia ao Presidente do Conselho
Superior de Polícia. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; declaração de enfermidade;
registro funcional, elogios e penalidades; termo de declarações; resolução; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia, seis quinquênios,
gratificação adicional de 25% e gratificação por risco de vida.
Data de abrangência: 26/12/1977 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 38 folhas em suporte papel
Número: 4683
Acondicionador: 113
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olka Martins dos Santos e Maria Henriqueta dos Santos,
viúva e filha de Nazário Leitão dos Santos, delegado de polícia falecido em objeto de serviço em 17 de
junho de 1961 devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia a Euclides Triches,
Governador do Estado. Anexo constam: processos de concessão e revisão de pensão vitalícia,
gratificação, licença-prêmio, aposentadoria, nomeação; certidão de casamento, óbito, nascimento,
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tempo de serviço; resolução; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a revisão da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/12/1979 - 12/01/1981
Dimensão e suporte: 267 folhas em suporte papel
Número: 3583382
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosane Miranda de Souza e Ernani Miranda de Souza,
viúva e filho de Neidir Santos de Souza, inspetor de polícia falecido em 26 de junho de 1982 em
consequência de moléstia decorrente do exercício de suas funções devido a peritonite, obstrução
intestinal por brida e ferimento abdominal por arma de fogo, solicitam concessão de pensão. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão e promoção; registro funcional; declaração de Eduardo
Antônio da Costa Monteiro Carvalho, Dirceu Soares Pereira, Nélson Edi Lima, médica, causa de morte,
lesão corporal em objeto de serviço; certidão de tempo de serviço, óbito, casamento, nascimento de
Ernani Miranda de Souza, registro de entrada hospitalar; auto de exame de corpo de delito;
resolução; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão, dois quinquênios e gratificação por risco de vida, devendo o benefício ser dividido
igualmente entre as duas partes mencionadas.
Data de abrangência: 29/10/1982 - 23/05/1983
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 2764
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual o delegado de polícia H. Paulo S. Lorenzoni encaminha
ao Diretor da Divisão de Investigações da Delegacia de Furtos a documentação referente ao processo
no qual Valmarina Scheffer Dutra, Cleusa Scheffer Dutra, Gilberto Scheffer Dutra, Diógenes Scheffer
Dutra e Paulo de Tarso Dutra Júnior, viúva e filhos de Paulo de Tarso Dutra, inspetor de polícia
falecido em 10 de abril de 1980 devido a hemorragia interna intratorácica consecutiva a ferimento
transfixante de pulmão direito e coração por projétil de arma de fogo (bala), solicitam concessão de
pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo constam: processo administrativo de
encaminhamento de documentação; relatório; auto de necrópsia; exame toxicológico; resolução;
certidão de casamento, óbito, nascimento de Cleusa Scheffer Dutra, Gilberto Scheffer Dutra,
Diógenes Scheffer Dutra e Paulo de Tarso Dutra Júnior; declaração de representação legal; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia e a redistribuição da pensão devido ao beneficiário ter atingido a maioridade.
Data de abrangência: 14/05/1980 - 14/01/1985
Dimensão e suporte: 34 folhas em suporte papel
Número: 977120019
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adolphina Martins Goulart ou Adolfina Martins Goulart,
viúva de Pedro Nunes Goulart, inspetor de polícia falecido em 12 de julho de 1970 devido a fibrilação
ventricular, infarto do miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicita concessão de pensão vitalícia a José
Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: atestado de residência, pobreza,
pensão; declaração de bens imóveis, pensão; certidão de tempo de serviço, pensão, casamento,
óbito; registro de imóvel; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/05/1982 - 05/01/1983
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4628
Acondicionador: 97
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ercília Maria de Lourdes Dias Gomes, Jorge Luís Dias
Gomes, Pedro Luís Dias Gomes, Luís Henrique Dias Gomes, e Edson Luís Dias Gomes, viúva e filhos de
Pedro Ribeiro Gomes, investigador policial de 3ª classe falecido em 14 de março de 1978 devido a
choque cardiogênico, endocardite bacteriano e cardiorreumatismal, decorrente da função policial
que exercia, solicitam concessão de pensão vitalícia a Leônidas da Silva Reis, Presidente do Conselho
Superior de Polícia. Anexo constam: certidão de nascimento, casamento, óbito e tempo de serviço;
registro funcional; declaração médica; ofício; resolução; tabela de tempo de serviço; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/04/1978 - 09/03/1979
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 5182
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elli Hoppe ou Elli Hoppe Becker e Luisa Maria Hoppe
Laguna, companheira e filha menor de Ponciano Luiz Laguna, comissário de polícia falecido em 05 de
dezembro de 1979 em objeto de serviço devido a infarto do miocárdio, cardioangioesclerose,
arteriosclerose e hipertensão arterial, solicitam concessão de pensão. Anexo constam: processo de
solicitação de reconhecimento de morte em objeto de serviço e concessão de pensão especial;
certidão de desquite de Ponciano Luiz Laguna e Elsa Bossoni Laguna, Eugênio Max Becker e Elli Hoppe
Becker, nascimento de Luisa Maria Hoppe Laguna, ocorrência, óbito, averbação; artigo de jornal;
registro funcional, elogios e penalidades, licenças, férias, tempo de serviço, declaração de família;
resolução; termo de declarações de Paulo Ferreira Mello, João de Castro Pinto, Ilton Luiz da Silva, Elli
Hoppe, Edvar Pinheiro dos Santos, juntada; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão a Elsa Bossoni, Elli Hoppe e Luisa Maria Hoppe
Laguna, viúva, companheira e filha menor, respectivamente, acrescido de cinco quinquênios,
gratificação adicional de 25%, gratificação por risco de vida e parcela autônoma de 90% sobre o
vencimento básico, devendo o benefício ser dividido em partes iguais entre as três dependentes.
Data de abrangência: 09/06/1980 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 79 folhas em suporte papel
Número: 2895
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Idalina Gerhardt Barbosa, viúva de Raul Kurtz Barbosa,
comissário oficial de Erechim, subdelegado de polícia e subprefeito em Paulo Bento falecido em 11 de
outubro de 1966 devido a carcinoma do estômago, solicita concessão de pensão vitalícia ao
supervisor administrativo da Secretaria do Interior e Justiça. Anexo constam: processos de pensão e
justificação; certidão de casamento, óbito e pensão; título de nomeação e propriedade de bens
imóveis; portaria; apostila; procuração; recibo; mandado de citação; termo de audiência; atestado de
pensionista, residência fixa e pobreza; ofícios; laudo médico; declaração de pensão; formal de
partilha; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação
foi indeferida visto que a requerente era proprietária de imóveis e recebia pensão da Prefeitura de
Erechim.
Data de abrangência: 16/01/1969 - 20/09/1976
Dimensão e suporte: 55 folhas em suporte papel
Número: 132
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Neuza Helena Pereira e Rogelci Messina Pereira, viúva e
filha, respectivamente de Riograndense ou Rio Grandense Pinto Pereira, inspetor de polícia falecido
em 11 de agosto de 1978 devido a infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Secretário de Segurança Pública do Estado. Anexo constam: certidão de
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nascimento de Rogelci Messina Pereira, casamento da requerente, casamento de Roberto Luis Salami
e Rogenára Messina Pereira; óbito, tempo de serviço; portaria de instauração de sindicância; termo
de declarações; carteira nacional de habilitação; ficha funcional; relatório; parecer da relatoria;
resolução; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/08/1978 - 16/04/1980
Dimensão e suporte: 56 folhas em suporte papel
Número: 34820
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nely Terezinha Mariani de Souza ou Nely Therezinha
Mariani de Souza, Fábio Luís de Souza e Ademir de Souza, viúva e filhos menores de Sebastião
Manoel de Souza, inspetor de polícia falecido em 11 de janeiro de 1982 devido a hemorragia interna,
necrose de intestino delgado consecutivos a lesões de vísceras abdominais e de retroperitônio,
solicitam concessão de pensão. Anexo constam: processo de solicitação de gratificação adicional de
15%, solicitação de licença especial, inquérito policial de morte por acidente com arma de fogo,
reconhecimento de morte em objeto de serviço; fotografia; certidão de ocorrência, óbito, casamento,
nascimento de Fábio Luís de Souza, Ademir de Souza; laudo pericial; registro funcional, férias;
declaração de família; resolução; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão, três quinquênios, gratificação adicional de 15% e gratificação por risco
de vida, cabendo metade à viúva e a outra metade, em partes iguais, aos demais beneficiários.
Data de abrangência: 26/03/1982 - 13/01/1983
Dimensão e suporte: 134 folhas em suporte papel
Número: 4744
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ceny Borges Dorneles e Victor Hugo Borges Dorneles,
viúva e filho de Ugo Lougue Dorneles, inspetor de polícia falecido em 03 de novembro de 1974
devido a acidente vascular cerebral hemorrágico, hipertensão endocraniana, parada
cardiorrespiratória solicitam revisão de pensão vitalícia ao Presidente do Conselho Superior de
Polícia, por motivo de falecimento em serviço. Anexo constam: certidão de casamento, nascimento,
óbito; atestado de falecimento em serviço; resolução; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria que concede o reajuste solicitado.
Data de abrangência: 20/01/1975 - 28/04/1981
Dimensão e suporte: 41 folhas em suporte papel
Número: 12549
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ilza Wolker e Sônia Regina Iglesisas Wolker, viúva e filha
de Valdencoque Wolker, inspetor de polícia falecido em 06 de fevereiro de 1982 devido a anemia
aguda decorrente de homicídio em objeto de serviço, solicita concessão de pensão vitalícia. Anexo
constam: processo administrativo de homicídio qualificado; certidão de casamento, óbito,
nascimento de Sônia Regina Iglesisas Wolker; relatório; termo de declarações, compromisso de
curador; auto de qualificação, apreensão, necrópsia, exame de corpo de delito; resolução; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 23/02/1982 - 13/01/1983
Dimensão e suporte: 98 folhas em suporte papel
Número: 4646
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Helena Moreira Soares, Morgana Moreira Soares,
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Fábio Moreira Soares e Simone Moreira Soares, viúva e filhos de Valentim de Souza Soares, escrivão
de polícia falecido em 06 de dezembro de 1977 devido a choque irreversível, embolia pulmonar
aguda e diabete mellitus, solicita ao Presidente do Conselho Superior de Polícia que o falecimento de
seu esposo seja reconhecido como em razão da função que exercia, assim solicitando pensão vitalícia.
Anexo constam: processos de encaminhamento de documentação, recebimento de vantagens;
certidão de casamento, nascimento de Morgana Moreira Soares, Fábio Moreira Soares, Simone
Moreira Soares, óbito; atestado de óbito; declaração de testemunho de ocorrido; resolução; parecer;
portaria; entre outros documentos. O falecimento foi reconhecido pelo Conselho Superior de Polícia
como em razão do exercício da função policial. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/05/1979 - 14/02/1980
Dimensão e suporte: 47 folhas em suporte papel
Número: 42
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gessi de Souza Mello, Gisele de Souza Mello, Fabio de
Souza Mello e Fabiana de Souza Mello, esposa e filhos de Vilmar Quevedo Mello, investigador da
Polícia Civil demitido, solicitam concessão de pensão ao Secretário da Administração. Anexo constam:
processos de solicitação de quinquênio e gratificação adicional; certidão de nascimento, casamento e
tempo de serviço; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 27/08/1971 - 15/02/1982
Dimensão e suporte: 49 folhas em suporte papel
Vínculo: Posto de Higiene de Santo Ângelo
Número: 1449
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ernestina Chaves Pinto, viúva de Assis Pinto da Silva,
servente do Posto de Higiene de Santo Ângelo falecido em 07 de abril de 1965 devido a câncer,
caquexia e neoplasia esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; laudo médico; atestado de
residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/07/1975 - 16/11/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Vínculo: Prefeitura de Flores da Cunha
Número: 2475
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ester Soldatelli Falavigna, viúva de Asdrubal Cláudio
Falavigna, servidor público da Prefeitura de Flores da Cunha falecido em 09 de dezembro de 1950
devido a hematêmeses desencadeadas por neoplasma gástrica, solicita concessão de pensão especial
ao Governador do Estado. Anexos constam: recibo de pagamento; certidão de tempo de serviço,
casamento, óbito, pensionista, bens imóveis; atestado de pobreza; declaração de aposentadoria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com o arquivamento do pedido devido a
requerente se tratar de pessoa que conta com rendimento próprio e amparo familiar.
Data de abrangência: 27/05/1975 - 10/11/1977
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
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Vínculo: Professoras e professores
Número: 965
Acondicionador: 96
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almira Pellegrinotti Couto, professora particular, solicita
concessão de pensão vitalícia por tempo de serviço a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: atestado de tempo de serviço, pobreza; certidão de bens imóveis, pensão; declaração de
bens imóveis; título eleitoral; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à requerente
não ter completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 24/01/1978 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 3608
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ananilia Ricardo, professora no bairro Teresópolis,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: autuação; audiência
de justificação; procuração; folha de distribuição; certidão de casamento e pensão; atestado de
residência fixa, pobreza, médico e pensionista; declaração de pensão e propriedade de bens imóveis;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/08/1975 - 22/10/1975
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 4339
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eglantina Lima Orlandini, professora particular viúva de
Anaurelino Pereira, comerciário falecido em 20 de janeiro de 1959 devido a insuficiência cardíaca
congestiva, solicita o desarquivamento de processo anteriormente encaminhado para concessão de
pensão vitalícia devido ao seu tempo de serviço ao Governador do Estado. Anexo constam: processo
de solicitação de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de
tempo de serviço, pobreza; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/10/1975 - 27/10/1976
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 968
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Arcinio de Medeiros Ávila, professor municipal, solicita
revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, tempo de
serviço, pensão, cargo público e exame; atestado de frequência, pensionista e pobreza; declaração de
pensão; laudo médico; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 27/03/1958 - 14/04/1978
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
Número: 3162
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Armindo Léo Menzel, professor da escola D. João VI e
Anita Garibaldi, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento e pensão; atestado de residência fixa, pobreza, médico e tempo de
serviço; declaração de propriedade de bens imóveis; ofício; parecer; portaria contendo a resolução
do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
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vitalícia.
Data de abrangência: 04/08/1975 - 10/12/1975
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4932
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Célia Machado Schuler, professora aposentada, solicita
concessão de pensão especial ao Governador do Estado alegando serem insuficientes os proventos
recebidos, devido ao sustento de dependentes e tratamentos médicos que realiza. Anexo constam:
exame e receita médica; portaria de louvor; atestados de exercício de função; certificado de exercício
de função, participação em cursos e eventos; certidão de tempo de serviço; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com o arquivamento da solicitação, que ocorre em dois
momentos, primeiramente devido à falta de documentação exigida, e após, devido ao fim de verbas
destinadas às pensões.
Data de abrangência: 26/11/1975 - 14/05/1982
Dimensão e suporte: 66 folhas em suporte papel
Número: 1787
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ernesto de Ornellas Escobar, professor, solicita revisão
de pensão especial a Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: título eleitoral;
cheque de vencimentos; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
indeferindo a solicitação devido ao requerente já receber quantia correspondente ao salário mínimo
vigente.
Data de abrangência: 23/04/1979 - 31/05/1979
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 193012001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Candida Luiza Ferreira ou Candida Luiza Nunes, viúva de
Fernando José Nunes, professor do ensino primário falecido em 15 de fevereiro de 1982 devido a
coma em consequência de cardiopatia semil e diabete, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: atestado de pobreza, pensão; certidão de pensão, óbito,
casamento, lançamento; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/06/1982 - 22/08/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1174
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Guilhermina Nigris Paulino, tendo exercido magistério
particular, solicita concessão de pensão vitalícia por tempo de serviço ao Governador do Estado.
Anexo constam: atestado de tempo de serviço, pobreza; certidão de pensão, casamento, bens
imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a
concessão de pensão vitalícia devido ao esposo da requerente apresentar em seu nome imóvel de
alto valor, concluindo-se que a requerente não apresenta as condições de pobreza necessárias para
atendimento do pedido.
Data de abrangência: 05/04/1976 - 27/09/1976
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 46
Acondicionador: 95
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Helmita Corrêa, professora particular e do ensino
supletivo, solicita concessão de pensão vitalícia por tempo de serviço ao Governador do Estado.
Anexo constam: laudo médico; atestado de tempo de serviço, pobreza; certidão de licenciatura,
tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; declaração de bens imóveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/01/1978 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 230
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ida dos Santos Andrade, professora do ensino particular,
solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam:
atestado de tempo de serviço, pobreza, residência; certidão de registro profissional, pagamento de
impostos, pensão; declaração de registro profissional, bens imóveis, pensão; laudo médico; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/02/1978 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 865
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ilka Carlan, professora particular de música, solicita
concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam:
requerimento; certificado de habilitação do Curso Fundamental de Teoria e Solfejo, conclusão de
curso; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à requerente ser
proprietária de imóvel cujo valor venal a inabilita de ser contemplada com o benefício solicitado.
Data de abrangência: 14/03/1978 - 24/05/1978
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 3968
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adorinda de Oliveira Dutra, mãe de Layr Dutra,
professora falecida em 08 de março de 1976 devido a insuficiência renal e carcinoma brônquio,
solicita concessão de pensão vitalícia a Romeo de Almeida Ramos, Secretário de Estado da Justiça do
Estado. Anexo constam: certidão de nascimento, óbito, pensão, quitação de dívida pública; título
eleitoral de Adorinda de Oliveira Dutra; declaração de bens imóveis; decreto de concessão de
proventos; atestado de pensão, pobreza; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/10/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1117
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lucio Luiz dos Santos, professor do magistério estadual
e de Palmeiras das Missões, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: atestado de pobreza e tempo de serviço; certidão de tempo de serviço; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida, visto que o requerente
não havia alcançado o tempo mínimo de serviço para obter a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/03/1980 - 18/06/1980
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 287
Acondicionador: 142
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza da Silva Schorn, professora, solicita concessão de
pensão especial ao Governador do Estado. Anexo constam: processo judicial de ação de justificação
de exercício de função; certidão de casamento, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; laudo
médico; procuração; atestado de pensionista; declaração de bens imóveis, pensionista, pobreza, bens
imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão especial.
Data de abrangência: 16/02/1982 - 17/06/1985
Dimensão e suporte: 46 folhas em suporte papel
Número: 34
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Doralina Souza Barbosa, viúva de Manoel Becker
Barbosa ou Manuel Becker Barbosa, professor particular falecido em 19 de maio de 1971 devido a
embolia pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
processo de solicitação de vantagens, solicitação de pensão vitalícia, revisão de pensão vitalícia,
justificação; portaria; certidão de casamento, óbito, bens imóveis, pensão, pagamento de impostos;
laudo médico; declaração de pensão, bens imóveis; atestado de residência, pobreza, tempo de
serviço; justificação; procuração; declaração de ensino escolar de Flávia Terezinha Tolloti Scalco,
Manoel Sebastião Gomes Filho, Ciro Freitas Remédio, Amada Ribeiro Lorrosa, Breno Melendo dos
Santos, Elibio Roque de Oliveira, Dirceu Ribeiro da Silveira, Sergio Renato de Oliveira, assentamento,
pensão, bens imóveis; carta precatória; decreto; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/12/1974 - 15/10/1981
Dimensão e suporte: 112 folhas em suporte papel
Número: 3299
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Doralina Vilasbôas da Conceição, viúva de Manoel
Clarimundo da Conceição Filho, professor particular de música falecido em 13 de novembro de 1974
devido a síncope cardiorrenal, arteriosclerose e senilidade, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: atestado de tempo de trabalho e pobreza; certidão de
casamento, óbito, pensão e propriedade de bens imóveis; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/07/1975 - 20/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 473
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Souza Gomes, professora da escola
Carlos Gomes, solicita o desarquivamento do processo de nº 5818/60 de pensão vitalícia ao Secretário
dos Negócios do Interior de Justiça. Anexo constam: processo de solicitação de pensão; atestado de
aposentadoria, exercício de função, pobreza; certidão de tempo de serviço, pensão; laudo de
aposentadoria; ofício; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não
comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 08/08/1960 - 23/12/1981
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 1111
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ella Stigger, viúva de Olympio Stigger, professor
particular falecido em 02 de janeiro de 1973 devido a edema pulmonar agudo, solicita concessão de
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pensão especial ao Governador do Estado. Anexo constam: comprovante de registro; ofícios; certidão
de casamento, óbito, pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de pensionista e pobreza;
declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada visto que faltou um documento comprovando o exercício da
profissão do falecido.
Data de abrangência: 03/03/1975 - 01/06/1978
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 1530
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Frida Kleemann, viúva de Paulo Freire, professor da
Escola Técnica Parobé de Engenharia falecido em 1971, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval
Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: carta manuscrita; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida, visto que a requerente não era casada
oficialmente e o benefício estende-se apenas para Zulima Freire e Zilma Freire, esposa legítima e
filha.
Data de abrangência: 30/04/1976 - 18/02/1977
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 3697
Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Perminia Lucas de Almeida, professora particular,
solicita concessão de pensão vitalícia ou aposentadoria a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de nascimento; atestado de pensionista; exercício da profissão; pobreza e
residência fixa; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/09/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 334
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Rodrigues dos Santos, professora primária particular
e viúva de Saldanho Rodrigues dos Santos, agricultor falecido em 02 de abril de 1982 devido a infarto
do miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicita concessão de pensão especial ao Presidente da
Comissão de Pensões Vitalícias. Anexo constam: processo administrativo de solicitação de pensão
vitalícia; comprovante de licença; certidão de casamento, pensão, óbito de Saldanho Rodrigues dos
Santos e Eva Rodrigues dos Santos, quitação de dívida pública; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis, pensão ou aposentadoria; termo formal de partilha; parecer; portaria;
entre outros documentos. A pensão especial foi concedida devido ao seu tempo de exercício no
magistério, sendo o processo arquivado após a comunicação da morte da requerente.
Data de abrangência: 02/03/1982 - 13/09/1994
Dimensão e suporte: 79 folhas em suporte papel
Número: 1058
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual a Prefeitura de São Marcos solicita a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado, pensão para Tereza Maurina por tempo de serviço como professora particular
e municipal. Anexo constam: requerimento; ofício; entre outros documentos. O processo é arquivado
com ofício recomendando à requerente habilitar-se à percepção de pensão vitalícia nos termos da Lei
n. 2717 de 18 de outubro de 1955.
Data de abrangência: 28/01/1977 - 20/04/1977
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
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Vínculo: Rede Ferroviária Federal S.A.
Número: 2813
Acondicionador: 83
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria da Silva Moraes, viúva de Abel de Moraes,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de setembro de 1960 devido a assistolia
aguda, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, casamento, bens imóveis, óbito; atestado de residência, pensionista, pobreza;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/06/1976 - 05/04/1978
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 136
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Eva Fernandes, viúva de Abel Fernandes,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de janeiro de 1964 devido a enfarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 12/11/1975 - 19/09/1978
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 1471
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alaide Giusti dos Santos, viúva de Abetino Alves dos
Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de fevereiro de 1974 devido a
dermatose exporratosa, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço, bens imóveis; declaração de bens
imóveis, pensionista; atestado de residência, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/04/1979 - 12/09/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4660
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Balbina da Rosa Menezes, Edacila da Rosa Menezes,
viúva e filha de Acacio Gonçalves de Menezes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em
28 de novembro de 1966 devido a esmagamento do crânio em acidente de tráfego, solicitam revisão
de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação e revisão de pensão;
certidão de nascimento, casamento, óbito e tempo de serviço, polícia; declaração de acidente de
trabalho; depoimento; artigo de jornal; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada em decorrência de a pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 12/12/1966 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 51 folhas em suporte papel
Número: 259
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hylda da Silva Moraes, viúva de Achylles Antônio da
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Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de março de 1972 devido a caquexia
cancerosa e carcinoma do esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos;
atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos.
O processo é arquivado devido à requerente não ter completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 30/09/1977 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 3334
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alda Nogueira Marques, viúva de Adão Amado
Marques, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de dezembro de 1971 devido a
cor pulmonale, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de pensionista,
pobreza; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/08/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4061
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Doracy da Silva ou Maria Doracy Carvalho da
Silva, Mario Cesar da Silva, Maria Francisca da Silva, Márcia de Fátima da Silva, Romoaldo Marcelo da
Silva, Sonia Jaqueline da Silva e Horácio Baldoni da Silva, viúva e filhos de Adão Dias da Silva,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de dezembro de 1980 em objeto de
serviço devido a fulminação, solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, nascimento de Mario Cesar da Silva, Maria Francisca da Silva,
Márcia de Fátima da Silva, Romoaldo Marcelo da Silva, Sonia Jaqueline da Silva, Horácio Baldoni da
Silva, óbito, casamento, ocorrência; depoimento de Milton Alves de Vargas, Ory Rodrigues Vieira,
Ernestide Peixoto; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
fazendo reverter para seus irmãos a pensão de que era titular Mario Cesar da Silva em virtude deste
ter completado a maioridade.
Data de abrangência: 23/12/1980 - 23/10/1985
Dimensão e suporte: 69 folhas em suporte papel
Número: 646
Acondicionador: 115
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Amalia dos Santos, viúva de Adão dos Santos,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de agosto de 1973 devido a insuficiência
respiratória, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência,
pensionista; declaração de bens móveis e imóveis; laudo médico; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/12/1979 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 255
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Farias Fialho, viúva de Adão Fialho, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de outubro de 1953 devido a colapso cardíaco e
intoxicação biliar, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de
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residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/02/1978 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3837
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gonçalina Silveira Ribeiro, viúva de Adão Fiuza Ribeiro,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de novembro de 1963 em acidente de
trabalho devido a fratura da base do crânio, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam:
processo de solicitação de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, morte sem assistência
médica, nascimento de Nauro Silveira Ribeiro, Naurelei Silveira Ribeiro, Naurelson Silveira Ribeiro,
Nouralei Silveira Ribeiro, tempo de serviço; declaração em sindicância de Athaydes Flores da Silva,
Darcy Machado, acidente de trabalho; resolução; portaria; parecer; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 17/09/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 49 folhas em suporte papel
Número: 4138
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Delcy Maria Queiroz Bandeira, Silvia Regina de Queiroz
Bandeira e Márcia Rejane de Queiroz Bandeira, viúva e filhas de Adão Maciel Bandeira, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de novembro de 1966 em objeto de serviço devido a
lesão da substância nervosa em decorrência do esmagamento do crânio, solicitam revisão de
concessão de pensão vitalícia ao Secretário dos Transportes. Anexo constam: processo de solicitação
de pensão; declaração de acidente de trabalho; certidão de nascimento, casamento, óbito e tempo
de serviço; atestado de pobreza; depoimento; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada em decorrência da pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 07/08/1967 - 31/05/1982
Dimensão e suporte: 44 folhas em suporte papel
Número: 1921
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Candida Lemos, viúva de Adão Moura Lemos,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de setembro de 1972 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: declaração de tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, residência;
certidão de casamento, óbito, bens imóveis; portaria; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já ter sido
contemplada com o benefício.
Data de abrangência: 22/04/1980 - 24/02/1983
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 1611
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Candida Garcia Lemos, viúva de Adão Moura
Lemos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de setembro de 1972 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza; declaração
de propriedade de bens imóveis e pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/08/1982 - 16/11/1982
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Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2303
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rizoleta Alves de Almeida, viúva de Adão Rodrigues de
Almeida, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de janeiro de 1980 devido a
parada cardiorrespiratória, carcinoma de hipofaringe e carcinoma de amígdala, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência, pobreza, pensionista; declaração de
bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/04/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 819
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Otília Telles Diniz, viúva de Adão Xavier Diniz, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de março de 1960 devido a câncer de esôfago, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens
imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/03/1979 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 5302
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Julia Moreira Lameira, viúva de Adelino dos
Santos Lameira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de dezembro de 1957
devido a síncope cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: atestado médico, de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; certidão de
pagamento de imposto, óbito, casamento, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/11/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 633
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair Camargo Nogueira, viúva de Adelino Martins
Nogueira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de trabalho em 01 de
junho de 1964 devido a esmagamento do crânio e hemorragia interna, solicita revisão de pensão
vitalícia. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Ademir Camargo Nogueira,
Ney Camargo Nogueira; declaração de acidente de trabalho, dependência econômica; auto de
necrópsia; termo de sindicância; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado
devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 25/02/1981 - 15/06/1982
Dimensão e suporte: 58 folhas em suporte papel
Número: 212
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Romilda Rodrigues da Rosa da Silva, viúva de Adeodato
Ferraz da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de janeiro de 1969 devido
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a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos, bens
imóveis; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/02/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 5044
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Lourdes Ferreira, viúva de Adil Ferreira ou Adyl
Ferreira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço em 07 de março
de 1968 devido a hemorragia intracraniana solicita revisão de pensão vitalícia ao Secretário do
Interior e Justiça. Anexo constam: processo de concessão e revisão de pensão vitalícia; certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, ocorrência; resolução; termo de sindicância; declaração de
acidente de trabalho e dependência econômica; tabela de vencimentos; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já estar revisada.
Data de abrangência: 22/12/1980 - 02/06/1980
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 1210
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulina Fernandes, viúva de Adolfo Fernandes,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de janeiro de 1969 devido a insuficiência
respiratória, cardíaca e câncer de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo
de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/04/1981 - 03/11/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 1886
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alaide Rocha Ribeiro, viúva de Adolfo Ribeiro,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de novembro de 1963 devido a infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo
de pensão; atestado médico, de pobreza e pensionista; certidão de casamento, óbito, propriedade de
bens imóveis, pensão e tempo de serviço; declaração de remuneração pública, propriedade de bens
imóveis e pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/06/1972 - 21/05/1979
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 12
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emenegilda Dutra Farias, viúva de Adolpho Farias,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de agosto de 1958 devido a edema agudo
de pulmão, insuficiência cardíaca congestiva e lues cardiovascular, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e
pensão; atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 04/12/1975 - 29/09/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2645
Acondicionador: 120
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marieta Abreu Rodrigues, viúva de Adroaldo Coutinho
Rodrigues, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de outubro de 1977 devido a
tumor cerebral e embolia pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia a Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de
serviço; atestado de pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis e pensionista; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/04/1980 - 19/10/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 644
Acondicionador: 115
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Trindade de Freitas, viúva de Advercino José de
Freitas ou Adversino José de Freitas, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 08 de
agosto de 1969 devido a câncer gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: atestado de residência, pensão; certidão de pensão, bens imóveis,
casamento, óbito, tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/02/1980 - 08/09/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4086
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lucinda Bastos Ieffet, Marile Bastos Ieffet, Marta Bastos
Ieffet, Ana Luiza Bastos Ieffet e Miguel Luiz Bastos Ieffet, viúva e filhos de Afif Salomão Ieffet,
engenheiro da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de maio de 1972 em objeto de serviço
devido a fratura do crânio em acidente de trânsito, solicitam revisão de pensão ao Governador do
Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão; certidão de casamento, óbito,
gratificações, registro de ocorrência de acidente de trânsito com mortes, nascimento; folha de
desligamento do serviço; declaração de acidente de trabalho, pensão e dependência econômica;
cheque de pagamento; sindicância; fotografia; artigo de jornal; gráfico de acidente; parecer contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada em decorrência da
revisão de pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 06/07/1972 - 08/06/1982
Dimensão e suporte: 77 folhas em suporte papel
Número: 1435
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Catarina Mattos Pinheiro, viúva de Agenor José
Pinheiro, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de março de 1971 devido a
derrame cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência,
pensionista; declaração de bens imóveis, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/03/1979 - 13/07/1979
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
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Número: 3834
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta Dornelles De Ávila ou Julieta Dornelles D Ávila,
viúva de Agenor Lopes de Ávila, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de
trabalho em 29 de abril de 1966 devido a hemorragia cerebral e fratura do crânio, solicita revisão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processo administrativo de concessão de pensão vitalícia; certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, nascimento de Eleci Dornelles D Ávila, Alvair Dornelles D Ávila
e Eroni Dornelles D Ávila; termo de depoimento, sindicância; relatório de acidente; declaração de
acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao
benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 17/09/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 46 folhas em suporte papel
Número: 890
Acondicionador: 116
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marina Martins Medina, viúva de Agostinho Medina,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de abril de 1960 devido a infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/03/1980 - 15/08/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3344
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Maria Santana, viúva de Agostinho Santana ou
Augustinho Santana, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 08 de 05 de 1965 devido
a hipertensão arterial e nefrite crônica, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
bens imóveis; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/08/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2041
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elvira Cauduro Feltrin, viúva de Ajelmo Feltrin,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de setembro de 1955 devido a carcinoma
de esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de
propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi indeferida visto que o tempo de serviço prestado ser inferior ao exigido em lei.
Data de abrangência: 30/03/1977 - 07/09/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 401
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice Amélia Heberle Dietrich, viúva de Albino Dietrich,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de setembro de 1965 devido a edema
agudo pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza,
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pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/11/1973 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 5004
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alfredo Silveira Rezer, Lori Limaia Guterres, Jorge Limaia
Guterres e Antônio Limaia Guterres solicitam revisão da pensão vitalícia por morte de Albino
Guterres, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço em 02 de
janeiro de 1964 devido a toxemia. Anexo constam: processo administrativo de concessão de pensão
vitalícia de Cenira Limaia Guterres; certidão de casamento, óbito de Albino Guterres e Cenira Limaia
Rodrigues, nascimento de Lori Limaia Guterres, Jorge Limaia Guterres e Antônio Limaia Guterres,
tempo de serviço, tutela; termo de sindicância; declaração de acidente de trabalho; parecer; portaria;
entre outros documentos. A Comissão de Pensões Vitalícias decidiu arquivar o processo devido à
pensão já estar revisada.
Data de abrangência: 18/12/1980 - 22/06/1980
Dimensão e suporte: 45 folhas em suporte papel
Número: 2858
Acondicionador: 83
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Esmaelina Rodrigues Pedruzzi ou Esmaelina Rodrigues
Pedruzi, viúva de Alcebíades Pedruzzi ou Alcebíades Pedruzi, ferroviário da Rede Ferroviária Federal
S.A. falecido em 28 de maio de 1971 devido a peritonite, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis, tempo
de serviço; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido
à requerente já ser beneficiária de órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza
necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 24/09/1976 - 07/03/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 534
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leontina Ferreira Padilha, viúva de Alcibiades Padilha
dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de setembro de 1971 devido a
hemorragia cerebral e traumatismo cranioencefálico, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e
propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista; recibo; declaração de propriedade
de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/02/1980 - 26/07/1983
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 2593
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aurora Ostello Machado, viúva de Alcides Bento
Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de junho de 1970 devido a
choque e câncer brônquio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexos
constam: atestado de residência; certidão de tempo de serviço, óbito, casamento; parecer; entre
outros documentos. O processo é arquivado devido a requerente não ter comparecido à Comissão de
Pensões Vitalícias.
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Data de abrangência: 13/12/1974 - 23/12/1981
Dimensão e suporte: 07 folhas em suporte papel
Número: 420120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aurora Ostelo Machado, viúva de Alcides Bento
Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de junho de 1970 devido a
choque e câncer brônquico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; atestado
de residência, pobreza, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/03/1982 - 21/12/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1691
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alda Lemos de Servi, viúva de Alcides de Servi,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de novembro de 1964 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão;
laudo e ficha médica; atestado de residência fixa, pensionista e pobreza; declaração de propriedade
de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/05/1976 - 16/11/1976
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3419
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonieta Dias Marques, viúva de Alexandre Marques,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de janeiro de 1931 sem causa da morte
citada, solicita concessão de pensão vitalícia. Anexos constam: certidão de casamento, óbito, pensão,
propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; declaração de pensão; atestado de pensionista;
parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido
ao não comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 19/05/1975 - 08/02/1983
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 1820
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Etelvina Maria de Almeida, viúva de Alfeu Tolentino de
Almeida, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de setembro de 1972 devido a
hemorragia cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de óbito, casamento, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de pobreza,
pensionista; informação de pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos.
O processo é indeferido devido à requerente já perceber pensão de órgãos previdenciários e não
apresentar as condições de pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 14/12/1976 - 25/10/1977
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3425
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Trinfona Gomes da Silva, viúva de Alfredo da Silva,
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ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de junho de 1965 devido a insuficiência
cardíaca e aórtica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/08/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 205
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonia Pinheiro da Silva, viúva de Alfredo Ribeiro da
Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de março de 1972 devido a estado de
coma e hemorragia cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
declaração de propriedade de bens imóveis; atestado de residência fixa, pobreza e pensão; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/01/1982 - 14/12/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2091
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Herondina de Oliveira Selbach, viúva de Alfredo Roberto
Selbach, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de outubro de 1961 devido a
câncer de laringe, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza,
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/06/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 5043
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elci dos Santos Nunes, viúva de Almir Nunes ou Elmir
Nunes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço em 07 de
dezembro de 1971 devido a fraturas múltiplas do crânio, tronco e membros, solicita revisão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processo de concessão de pensão vitalícia; certidão de casamento,
óbito de Almir Nunes ou Elmir Nunes, tempo de serviço, ocorrência, nascimento de Márcia Rejane
dos Santos Nunes e Sandra Mara dos Santos Nunes; resolução; relatório de sindicância; declaração de
acidente de trabalho, dependência econômica; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à pensão já estar revisada.
Data de abrangência: 22/12/1980 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 2534
Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ercilia Osorio Borges, viúva de Alvarino Borges,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de setembro de 1977 devido a acidente
vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de
pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência de a requerente ser
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proprietária de um imóvel de razoável valor e receber benefício do INPS e do IPE.
Data de abrangência: 24/05/1981 - 18/11/1981
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 4655
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Graciolina Rodrigues Siqueira, viúva de Álvaro Gomes
Siqueira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de julho de 1961 devido a coma
cerebral, acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Diretor do Tesouro do
Estado. Anexo constam: certidão ode casamento, óbito, tempo de serviço; atestado de pobreza; título
de aposentadoria; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao não
comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 13/11/1975 - 23/12/1981
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 3832
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olma Amaral Ximendes, viúva de Álvaro Pinto
Ximendes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço em 20 de
novembro de 1965 devido a hemorragia interna e fratura do crânio encefálico, solicita revisão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processo administrativo de concessão e revisão de pensão vitalícia;
certidão de casamento, óbito, nascimento de Emília Amaral Ximendes, Rosane Amaral Ximendes,
Ronaldo Amaral Ximendes, Dálvaro Amaral Ximendes e Miriam Amaral Ximendes, tempo de serviço;
termo de sindicância; relatório; declaração de acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já estar com o valor revisado.
Data de abrangência: 17/09/1981 - 15/06/1982
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel 15/06/1982
Número: 2081
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Liduvina Bibiano de Mello, viúva de Álvaro Santana de
Mello, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de março de 1978 devido a enfarto
do miocárdio por hipertensão e asma, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida
pública; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao não comparecimento da requerente à
Comissão Pensões Vitalícias a como solicitado em ofício.
Data de abrangência: 07/04/1981 - 18/11/1983
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 3796
Acondicionador: 85
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eliza Silveira Marques, viúva de Amadeu Marques,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de setembro de 1963 devido a hemorragia
e acidente ferroviário, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/08/1976 - 15/09/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4217
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Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Francisca Silveira do Rosário, viúva de Amadeu
Nunes do Rosário, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de julho de 1971 devido
a hemorragia intracraniana consecutiva a fratura do crânio, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço;
declaração de propriedade de bens imóveis; atestado de pensionista, residência fixa e pobreza;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/10/1976 - 24/10/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3025
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Georgina Andrade dos Santos, viúva de Amadeu Rocha
dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de janeiro de 1967 devido a
peritonite em decorrência de úlcera do duodeno perfuraca, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; declaração de propriedade de bens imóveis; atestado de pensionista;
procuração; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida em decorrência de a requerente já receber uma pensão superior a um salário mínimo.
Data de abrangência: 15/03/1981 - 19/07/1982
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 953120019
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Azeny Ramos Rodrigues ou Azeni Ramos Rodrigues,
viúva de Amadeu Rodrigues, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de abril de
1951 devido a morte natural sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia a José
Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço,
casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos, bens imóveis; atestado de residência,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/05/1982 - 29/12/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3094
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olivia Lopes da Trindade, viúva de Amandio Teixeira da
Trindade, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de outubro de 1954 devido a
envenenamento por formicida, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos,
bens imóveis; atestado de residência, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/07/1976 - 28/09/1977
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2508
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Josefina Machado Ribeiro, viúva de Amarante dos
Santos Ribeiro, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de março de 1962 devido a
caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; declaração de bens
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imóveis, pensionista; atestado de residência, pensionista; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/12/1978 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2014
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Juvita Augusta Garcia, viúva de André Rodrigues Garcia,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de junho de 1945 devido a morte natural,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza e
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/04/1975 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 258
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joana Dias Cardoso, viúva de Angelo Mendes Cardoso,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de dezembro de 1956 devido a
tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
atestado de pobreza e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/01/1980 - 13/05/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 8661200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carmen Margarida Sune Pfeifer, viúva de Annibal
Marques Pfeifer ou Aníbal Marques Pfeifer, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em
acidente de serviço em 31 de maio de 1959 devido a afogamento, solicita revisão de pensão vitalícia.
Anexo constam: processo administrativo de concessão e revisão de pensão vitalícia; certidão de
casamento, óbito, nascimento de Clarice Sune Pfeifer e Maria Luisa Sune Pfeifer; resolução;
declaração de acidente de trabalho; declaração; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 26/05/1982 - 11/08/1982
Dimensão e suporte: 91 páginas em suporte papel
Número: 2931
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julia Lima de Souza, viúva de Anolino de Souza,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de março de 1959 devido a caquexia
progressiva e neoplasia estômago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de
serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/03/1980 - 12/12/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1028
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Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alda de Melo Souza, Alberi de Mello Souza, Rozelene de
Mello Souza, Vania Maria de Mello Souza, Inézia de Mello Souza, Aldori de Mello Souza, Marisa de
Mello Souza, Iara de Mello Souza, Valdori de Mello Souza e Juslene Fátima de Mello Souza, viúva e
filhos de Antão Pedroso de Souza, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de
dezembro de 1959 em objeto de serviço devido a embolia pulmonar, solicitam concessão de pensão
ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de pensão; certidão de nascimento, casamento,
óbito; atestado médico; declaração de acidente de trabalho; parecer contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. A solicitação foi arquivada visto que a pensão já havia sido revisada.
Data de abrangência: 25/07/1963 - 16/06/1982
Dimensão e suporte: 79 folhas em suporte papel
Número: 3522
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ercelina Eponina dos Santos Fernandes, viúva de
Antenor Fernandes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de novembro de 1938,
devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão;
declaração de pensão; atestado de residência fixa e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução
do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria contendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 25/08/1975 - 29/09/1976
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1108
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ibraima Ferreira Isaias, viúva de Antenor Isaias,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de março de 1965 devido a uremia e inf.
renal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 01/04/1980 - 21/10/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3965
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta dos Santos Rosa, viúva de Antenor Rosa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de janeiro de 1971 sem assistência médica,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, bens imóveis, pensão, tempo de serviço; atestado de residência, pensionista;
declaração de pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à
requerente não ter completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 16/10/1979 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 4163
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gerasina da Silva, viúva de Anterio da Silva, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de outubro de 1969 devido a parada cardíaca, enfarte
do miocárdio e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
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Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de
serviço; atestado de residência fixa, pobreza e pensão; declaração de propriedade de bens imóveis e
pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/10/1980 - 08/09/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3222
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dinah Antunes do Canto, filha de Antonio Antunes do
Canto, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de maio de 1961 devido a síncope
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
nascimento, óbito, tempo de serviço e pensão; declaração de pensão; atestado de pensionista;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida, visto que a legislação não inclui filhas de servidores públicos como beneficiárias.
Data de abrangência: 04/08/1975 - 11/11/1975
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 3619
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Liunida de Oliveira Souto Niederauer, viúva de Antônio
Augusto Ernesto Niederauer, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de junho de
1956 devido a uremia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado José Augusto
Amaral de Souza. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação
de dívida pública; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/09/1980 - 03/02/1981
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 117
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Angela Saurin Fontella, viúva de Antonio Borges
Fontella, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de março de 1969 devido a
parada cardíaca em razão de caquexia e carcinoma, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
bens imóveis; atestado de pobreza; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/07/1977 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3351
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorvalina Cassenote de Araujo, viúva de Antonio
Candido de Araujo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de setembro de 1973
devido a parada cardíaca respiratória motivada por carcinoma de tireoide, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de pobreza, pensão; certidão de
óbito, pagamento de imposto, casamento, pensão, tempo de serviço; título de aposentadoria;
declaração de tempo de serviço, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/08/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
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Número: 2351
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ormandina Rivoire da Rosa, viúva de Antônio da Rosa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de junho de 1954 devido a hemorragia
intestinal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexos constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis; atestado de pensão, pobreza; declaração de
bens imóveis, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/06/1975 - 29/12/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 4653
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antônia Ductra Alflen, Sirlei Ductra Alflen e Luiz Carlos
Ductra Alflen, viúva e filhos de Antônio da Veiga Alflen, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A.
falecido em acidente de trabalho em 24 de outubro de 1967 devido a hemorragia cerebral
consecutiva a traumatismo do crânio, solicitam revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo
administrativo de concessão de pensão vitalícia e encaminhamento de processo; certidão de
ocorrência, casamento, óbito, tempo de serviço, nascimento de Sirlei Ductra Alflen, Luiz Carlos Ductra
Alflen, Arlétte Franco Alflen e Margarete Franco Alflen, tutela; auto de necrópsia; declaração de
acidente de trabalho; termo de sindicância; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado indeferindo a solicitação devido à falta de amparo legal.
Data de abrangência: 11/11/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 56 folhas em suporte papel
Número: 262
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maximina Rocha dos Anjos, viúva de Antônio dos Anjos
Filho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de outubro de 1975 devido a
carcinoma de próstata, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, pagamento de imposto, tempo de serviço, pensão, óbito; atestado
de pensão, residência; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao não
comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 22/12/1975 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 4457
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izolina Machry de Araújo, viúva de Antonio Garcia de
Araújo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de junho 1974 devido a
insuficiência respiratória e broncopneumonia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; declaração de
propriedade de bens imóveis e pensionista; atestado de pobreza, pensionista; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/11/1976 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1458
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ricarda Moreira Diniz Loureiro, viúva de Antonio

225

Loureiro, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de agosto de 1958 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: informação de pensão; certidão de pagamento de pensão, tempo de serviço, óbito,
casamento; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, contribuição ao IPERGS;
parecer; entre outros documentos. O processo é arquivada devido à requerente já perceber pensão
do Estado.
Data de abrangência: 28/04/1977 - 09/01/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1528
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lealdina Lima de Oliveira, viúva de Antonio Luiz de
Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de agosto de 1957 devido a
cirrose hepática, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de óbito, tempo de serviço e pensão; atestado de pensionista; parecer contendo a resolução
do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da
requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 15/08/1975 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 4958
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Josefa Esteves Nunes, viúva de Antônio Nunes,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de janeiro de 1956 devido a insuficiência
cardiorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de bens imóveis; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de
impostos; atestado de pobreza, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/12/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 6320
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Otilia Dias Proença, viúva de Antonio Proença de Lima,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de novembro de 1966 devido a choque
operatório, solicita concessão de pensão especial ao (ilegível). Anexo constam: declaração de pensão
e propriedade de bens imóveis; certidão de casamento, óbito e tempo de serviço; atestado de
propriedade de bens imóveis; exame médico; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da requerente à Comissão
de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 10/07/1973 - 23/04/1990
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 3835
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Beatriz Vianna Pacheco, viúva de Antônio Santana
Pacheco, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de trabalho em 25 de
junho de 1962 devido a choque cirúrgico e esmagamento do membro superior, solicita revisão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processo administrativo de concessão e revisão de pensão vitalícia;
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; termo de sindicância; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 17/09/1981 - 03/06/1982
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Dimensão e suporte: 53 folhas em suporte papel
Número: 79
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Morena Bastos Zimmermann, viúva de Antonio
Zimmermann, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de julho de 1964 devido a
insuficiência hepatorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, pensão, bens imóveis, casamento, óbito;
atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/07/1975 - 23/11/1977
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 905
Acondicionador: 96
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Rodrigues Alves, viúva de Aparício Alves ou
Apparicio Alves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de outubro de 1971
devido a anemia aguda, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão;
atestado de pobreza, residência, pensão; declaração de pensão; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/04/1978 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3221
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ema Ramos Barbosa, viúva de Aracy Barbosa, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de janeiro de 1975 devido a acidente vascular
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; atestado de pobreza; declaração de propriedade de
bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
arquivada devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 11/07/1975 - 09/12/1981
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 553
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Engracia Peres de Andrade, viúva de Archimedes Dias de
Andrade, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de abril de 1961 devido a neo do
pulmão esquerdo, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, propriedades de bens imóveis, tempo de serviço e pensão; atestado de
pensionista e de pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/02/1975 - 24/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3478
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Cannes Oliveira, viúva de Archiominio Ferreira
Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de setembro de 1952 devido a
colapso circulatório e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis;
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atestado de pobreza, pensionista; declaração de pensionista, bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/09/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3245
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ambrozina da Rocha Cabral, viúva de Argemiro da Rocha
Cabral, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de agosto de 1960 devido a
provável ictus cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de óbito, tempo de serviço, bens imóveis, casamento, quitação de dívida pública,
pensão; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/01/1979 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4686
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carolina Rumpel Ferreira, viúva de Argemiro Joaquim
Ferreira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de julho de 1977 devido a
acidente, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza; declaração de propriedade de
bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida em decorrência de a requerente já receber pensão, portanto não há amparo legal para a
concessão do benefício.
Data de abrangência: 19/10/1981 - 12/07/1983
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4655
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joana Maria Gomes de Lima, Vera Eunice Gomes de
Lima e Magda Rejane Gomes de Lima, viúva e filhas de Argeu Delfim de Lima, ferroviário da Rede
Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço em 18 de maio de 1969 devido a
traumatismo craniano, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, nascimento de Vera Eunice Gomes de Lima, Magda Rejane Gomes de Lima,
Maria da Graça de Lima, Vera Beatriz Silveira de Lima e Vera Regina Silveira de Lima; resolução;
declaração de acidente de trabalho; termo de sindicância, guarda e responsabilidade; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 11/11/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 38 folhas em suporte papel
Número: 4080
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Docelina de Oliveira, viúva de Ari de Oliveira,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de fevereiro de 1974 em acidente de
trabalho devido a esmagamento de crânio, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam:
processo de solicitação de pensão vitalícia; procuração; certidão de óbito, casamento de Ari de
Oliveira e Maria Docelina de Oliveira, Sérgio Ventura dos Santos e Maria Aldina de Oliveira dos
Santos, Josué Odila de Oliveira e Jane Teresinha Costa de Oliveira, acidente, nascimento de Juarês
Aldorindo de Oliveira; auto de necrópsia; relatório sobre acidente; folha de desligamento do serviço;
carta sindicância; declaração de Miguel Trindade Ribeiro, Antônio Ciro Mendes Gonçalves, Marçal
Machado Filho, João Helmuth Himmer, Odilon Fontela Robaldo, Lucides José de Oliveira, Oscar
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Zambarda; parecer; portaria; minuta; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à
pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 30/10/1980 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 51 folhas em suporte papel
Número: 4200
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair Gularte Silveira, viúva de Ari Silveira, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de abril de 1976 devido a insuficiência respiratória
causada por edema agudo de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber benefício de razoável
valor e não apresentar as condições de pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 18/10/1978 - 01/03/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1359
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonieta Rodrigues Forni, viúva de Arionto Rodrigues
Forni, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de janeiro de 1974 devido a uremia
e insuficiência cardiorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; guia de arrecadação de taxa de
segurança pública; declaração de bens imóveis; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista;
parecer; portaria; entre outros documentos; O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/04/1975 - 29/10/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1670
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dalila Medina Almada, viúva de Arlindo Alves Almada,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de outubro de 1956 devido a caquexia e
câncer do peritônio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de nascimento, casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos;
atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de bens imóveis; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de
Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 22/04/1975 - 09/12/1981
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 434120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rafaela da Silva Toledo, viúva de Arlindo Alves Toledo,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 13 de fevereiro de 1979 devido a infarto do
miocárdio, insuficiência cardíaca e arteriosclerose generalizada, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Secretário de Estado dos Negócios do Interior. Anexo constam: certidão de tempo de serviço,
casamento, óbito, bens imóveis, pensão; declaração de bens imóveis, pobreza; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/01/1982 - 01/10/1984
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
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Número: 4654
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Milton Sá Debus, irmão de Arlindo Debus, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de trabalho em 01 de junho de 1966 devido a
anemia aguda decorrente de rupturas cardíaca e aórtica por instrumento contundente, solicita
concessão de pensão vitalícia para as sobrinhas Eunice Dione Linhares Debus e Lúcia Idalina Linhares
Debus. Anexo constam: processo administrativo de concessão e revisão de pensão; certidão de
casamento de Arlindo Debus e Dahir Linhares, Hamilton Geraldo Soares e Eunice Diones Linhares
Debus, óbito, tempo de serviço; termo de compromisso de tutela, sindicância; declaração de
dependência econômica; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido
ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 11/11/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 64 folhas em suporte papel
Número: 2044
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hilda Filiero, viúva de Arlindo Filiero, ferroviário da Rede
Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de janeiro de 1959 devido a insuficiência aguda do miocárdio
e tumor cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza e pensionista;
declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/05/1975 - 29/09/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3545
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gessy Pereira da Silva, viúva de Arlindo Pereira da Silva,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de agosto de 1973 devido a hemorragia
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
procuração; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis;
atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/03/1975 - 22/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4447
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vanda Brandes Trindade, viúva de Arlindo Trindade,
servidor ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de maio de 1965 devido a
tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de
residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/10/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2855
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ambrosina Otten Pereira ou Ambrosina Ottem Pereira,
viúva de Armando Oscar Pereira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de julho
de 1954 devido a tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
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Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, pagamento de
impostos, bens imóveis, pensão, óbito; atestado de pobreza, residência, pensionista; declaração de
pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/07/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 128812001
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Diva Cezar Cunha, viúva de Armenio Cunha, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de dezembro de 1968 devido a infarto do miocárdio,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo
de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos, bens imóveis; atestado de residência,
pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber benefício do
órgão previdenciário.
Data de abrangência: 07/04/1982 - 27/12/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 923
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elvira Schmitt, viúva de Arno Schmitt, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de julho de 1960 devido a insuficiência cardíaca e
broncopneumonia lobar direita, solicita ao Governador do Estado pensão vitalícia. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 10/04/1978 - 03/08/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4325
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nilza Ávila, procuradora de Damásia Ávila, viúva de
Arthur Ávila, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de julho de 1950 devido a
tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: procuração; certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, quitação de dívida
pública, pensão; declaração de pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 04/11/1977 - 01/09/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3204
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Universina Pedroso Costa, viúva de Arthur de Quadros
Costa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de setembro de 1964 devido a
insuficiência respiratória e tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; procuração; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 10/06/1975 - 21/09/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 5106
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Gelsomina Zingano Cauduro, viúva de Arthur
Niederauer Cauduro, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A., solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: solicitação manuscrita; certidão de casamento,
óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensionista; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida pela Comissão de Pensões
Vitalícias em decorrência de não ter amparo legal.
Data de abrangência: 09/12/1981 - 01/02/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1924
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antônia Martins Marques, viúva de Artidor Corrêa
Marques, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de setembro de 1957 devido a
carcinoma, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/05/1981 - 04/01/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 963
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulina Marcadela Figueredo ou Paulina Marcadella
Figueiredo, viúva de Artur Appel de Figueredo ou Arthur Appel de Figueiredo, ferroviário da Rede
Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de janeiro de 1951 devido a câncer do fígado, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, pagamento de impostos; negativa de tributos municipais, pensão; atestado
de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/03/1979 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1347
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca Silva de Oliveira, viúva de Ary de Oliveira,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de abril de 1970 devido a insuficiência
cardiorrenal e coma urêmica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis; atestado de pensionista,
residência fixa e pobreza; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/04/1975 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 418
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Senhorinha dos Santos Soares, viúva de Astrogildo
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Machado Soares, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de março de 1959 devido
a fratura do crânio decorrente de acidente de trabalho, solicita revisão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: processo administrativo de concessão pensão vitalícia;
certidão de casamento, óbito, nascimento de Glaci dos Santos Soares, Vilma dos Santos Soares e Mari
Helena dos Santos Soares; tempo de serviço; declaração de acidente de trabalho; relatório de
acidente de trabalho; termo de sindicância; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido ao benefício já ter sido revisado. A Comissão de Pensões Vitalícias arquivou o
processo devido ao benefício já estar com o valor revisado.
Data de abrangência: 12/02/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 102 folhas em suporte papel
Número: 101212001
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lindolfa de Souza Peixe, viúva de Ataliba Peixe,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de novembro de 1966 sem assistência
médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, pensão, bens imóveis, óbito, casamento; declaração de pensão; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia
devido à requerente já perceber benefício do órgão previdenciário e não apresentar as condições de
pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 25/03/1981 - 16/07/1984
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1902
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria José de Oliveira, viúva de Ataliba Reduzino de
Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de janeiro de 1962 devido a
hemorragia interna, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de
serviço; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/05/1975 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 3100
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Pereira Marques, viúva de Attilio Marques,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de abril de 1973 devido a infarte, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito; tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista;
parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto
que a requerente possui um imóvel e já era pensionista do INPS.
Data de abrangência: 09/07/1975 - 11/11/1975
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4679
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Cândida de Araújo Gomes, viúva de Audelício
Gomes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de março de 1972 por falta de
assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de pobreza,
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pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/10/1980 - 24/10/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2517
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luiza Tarouco Pacheco Prates, viúva de Augusto Pacheco
Prates, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de abril de 1951 devido a sarcoma
da laringe, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de tempo de serviço, casamento, óbito, nascimento de Luisa Gomes Tarouco, pensão, bens imóveis;
atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à requerente não ter completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 24/05/1978 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 101512001
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Otília Soares Dias ou Ottília Soares Dias, viúva de
Augusto Ruy Dias, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de setembro de 1952
devido a infecção intestinal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, bens imóveis, pensão, tempo de serviço; atestado de pensionista,
residência, pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/05/1982 - 29/12/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3440
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adelaide Alves Schultz, viúva de Augusto Schultz,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de janeiro de 1950 devido a paralisia geral,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, tempo de serviço e propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/08/1975 - 21/10/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1867
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Doralina de Mello Pereira, viúva de Ayres Escobar
Pereira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de junho de 1964 devido a
caquexia e carcinoma gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço e pagamentos de tributos;
atestado de residência, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida devido a requerente não apresentar condições de pobreza.
Data de abrangência: 30/04/1975 - 04/08/1978
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2847
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Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hermantina Corrêa Pestana, viúva de Ayrton Marchand
Pestana, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de agosto de 1972 devido a
colapso cardíaco, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de pensionista e propriedade e bens imóveis; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/05/1977 - 17/11/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 11961200
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Tereza da Silva Xavier, viúva de Balbino Lorena
Xavier, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em data e por motivo desconhecido
solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, tempo de serviço; atestado de residência fixa e pobreza; laudo
médico; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação
devido à requerente não apresentar as condições de pobreza necessárias para concessão do
benefício.
Data de abrangência: 19/07/1982 - 21/02/1983
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 3134
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Antonia Rodrigues de Azevedo, viúva de Balduino
Delfino da Rosa Azevedo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de julho de 1946
devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/07/1975 - 24/10/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 7101200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rubina Alves de Lima, viúva de Basílio Alves de Lima,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de março de 1958 devido a caquexia e
desequilíbrio hidroeletrolítico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública;
atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/04/1982 - 21/12/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1891
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Conceição dos Santos Rosa, viúva de Benicio Antunes da
Rosa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de outubro de 1965 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço, bens imóveis; atestado de
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pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/04/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2040
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Geni Antuarte Ferreira, viúva de Boaventura Ferreira,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de dezembro de 1957 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada em decorrência da
requerente não ter comparecido à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 28/10/1982 - 23/03/1984
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 202
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Thereza Rosa, viúva de Brandinarte Rosa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de fevereiro de 1958 devido a uremia e
hemorragia cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de
pobreza e pensionista; guia de arrecadação; declaração de pensão e propriedade de bens imóveis;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/01/1975 - 24/10/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 301
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Aguilar Claro, viúva de Braudelino Claro,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de março de 1970 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
indeferindo a solicitação devido à requerente não apresentar as condições de pobreza necessárias
para concessão do benefício.
Data de abrangência: 09/09/1981 - 04/07/1983
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 4284
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Erotildes Alves da Silva Gamino, viúva de Breno Gamino,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de abril de 1979, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e propriedade de
bens imóveis; declaração de tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de
pobreza e pensionista; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi arquivada visto que a requerente não completou as instruções da Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 19/11/1979 - 23/04/1982
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
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Número: 1483
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Jose Rodrigues de Oliveira, Antonio Carlos de
Oliveira e Vera Lucia de Oliveira, viúva e filhos de Calixto de Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária
Federal S.A. falecido em 06 de janeiro de 1949 em objeto de serviço devido a esfacelamento das
penas e choque traumático, solicitam revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
processos de solicitação e revisão de pensão; certidão de nascimento, casamento e óbito; declaração
de testemunhas e de acidente de trabalho; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação é arquivada em decorrência da pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 30/11/1962 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 56 folhas em suporte papel
Número: 1480
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Belinha Caetano Menna, Percia Mena, Godofredo
Menna, Aldaci Manoela Mena e Helena Menna, viúva de Calixto Menna, ferroviário da Rede
Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de outubro de 1961, objeto de serviço devido a toxemia e
queimadura generalizada de terceiro grau nos dois terços do corpo, solicita revisão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e revisão de pensão; certidão de
nascimento; casamento, óbito e tempo de serviço; declaração de acidente de trabalho; parecer
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada em
decorrência de a pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 14/11/1961 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 84 folhas em suporte papel
Número: 4414
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Margarida Alonso Andino, viúva de Camargo Andino,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de outubro de 1974 devido a hemoptise e
tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/11/1977 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1503
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracema de Quadros Rios, viúva de Carlos dos Santos
Rios, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de julho de 1964 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, pensão e tempo de
serviço; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/04/1975 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1480
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Perpétua Soares da Porciúncula, viúva de Carlos Eston
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Porciúncula, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de outubro de 1967 devido a
eletrocussão por raio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis; atestado de pobreza e
pensionista; processo judicial de inventário; traslado de escritura; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente não apresentar as
condições de pobreza necessárias para concessão do benefício.
Data de abrangência: 30/01/1982 - 16/12/1982
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 3645
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elvira Assunção de Barros ou Elvira Assumpção de
Barros, viúva de Carlos Garcez de Barros, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07
de dezembro de 1972 devido a hemorragia cerebral, traumatismo craniano decorrente de acidente
de trânsito, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/08/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 112
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dalila Mello Ninow, viúva de Carlos Ninow, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de setembro de 1966 devido a hemorragia cerebral,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pensionista,
residência fixa e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/12/1979 - 08/09/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2516
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Margarida Di Giorgio Manghi, viúva de Cesar Manghi,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de novembro de 1951 devido a colapso
cardiovascular, insuficiência aórtica e cardiopatia luética, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e
propriedade de bens imóveis; declaração de propriedade de bens imóveis e pensionista; atestado de
pensionista, residência fixa e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/06/1977 - 24/10/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3321
Acondicionador: 155
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jacy Costa Gonçalves, viúva de Cezario Martins
Gonçalves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de junho de 1966 devido a
enfarte do miocárdio e arteriosclerose senil, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, lançamento, pensão, tempo de serviço;
declaração testemunhal de bens imóveis, atestado de residência, pobreza; laudo médico; parecer;
entre outros documentos. O processo é arquivado devido à requerente não ter completado a
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documentação necessária para solução do assunto.
Data de abrangência: 15/09/1971 - 18/11/1983
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 8451200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joana Rodrigues Fiegueira, viúva de Chrispim Fontoura
Figueira ou Crespim Fontoura Figueira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de
outubro de 1981 devido a edema agudo de pulmão decorrente de insuficiência cardíaca, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens
imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação
devido à requerente já receber pensão vitalícia de valor maior que o salário mínimo vigente.
Data de abrangência: 23/03/1982 – 21/12/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4198
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Efigênia Caceres Vaz, viúva de Ciro Vaz, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de julho de 1965 devido a morte natural sem assistência
médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/10/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4584
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ramona Gauto Ortiz, viúva de Claro Ortiz, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de setembro de 1964 sem assistência médica, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de
serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência, pensão;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/10/1980 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 1914
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Doraci Brignol de Oliveira ou Doracy Brignol de Oliveira,
viúva de Claro Rodrigues de Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de
dezembro de 1956 devido a colapso cardíaco e prostatectomia, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço,
pagamento de impostos; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; informação
de pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/03/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2150
Acondicionador: 71

239

Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca Medeiros da Silva Gonçalves, viúva de
Clemente Gonçalves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de novembro de
1974 devido a arritmia, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito, casamento, de bens imóveis; declaração
de bens imóveis, pensão; atestado de pobreza, residência, pensionista; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/06/1975 - 14/01/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3831
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irene Pereira, mãe de Conceição Lopes, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de setembro de 1970 devido a uremia e hipertensão
arterial maligna, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, óbito, nascimento, pensão, pagamento de imposto; declaração de bens
imóveis; atestado de pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/09/1975 - 28/09/1977
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 561120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Tereza Souto da Costa, viúva de Conceição Pereira da
Costa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de julho de 1965 devido a
tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; atestado
de residência, pobreza, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/04/1982 - 05/01/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1218
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Galdina Fernandes de Menezes Silva, viúva de Daniel
Fernandes da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de setembro de 1957
devido a insuficiência cardíaca, solicita correção de seu nome nos registros relativos ao benefício, de
que é titular, a José Sperb Sanseverino, Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam: processo de
solicitação de pensão vitalícia; certidão de casamento, tempo de serviço, óbito, pensão, pagamento
de impostos, bens imóveis; atestado de pobreza, residência, pensão; declaração de bens imóveis;
laudo médico; parecer; contracheque; informação; entre outros documentos. O processo é arquivado
com o atendimento da solicitação.
Data de abrangência: 06/04/1977 - 12/05/1977
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
Número: 379
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Agripina Laurino da Encarnação, viúva de Darcy Ramos
da Encarnação, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 08 de maio de 1973 devido a
acidente vascular cerebral, anemia, desidratação aguda e gota úrica, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
pensão, quitação de dívida pública; atestado de pensionista, pobreza; declaração de pensão; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à
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requerente não apresentar as condições de pobreza necessárias para concessão do benefício.
Data de abrangência: 01/03/1982 - 17/10/1984
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 299
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Candida Morrudo Rodrigues, viúva de Dario
Rodrigues, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de junho de 1944 devido a
insuficiência mitral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de bens imóveis; atestado de pensionista, residência; certidão de tempo de serviço,
pensão, casamento; guia de pagamento; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/02/1976 - 27/10/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4657
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rodê Menezes da Costa, Jane Elisabeth Menezes da
Costa, Gina Marisa Menezes da Costa, Valgean Menezes da Costa e Léa Teresinha Menezes da Costa,
viúva e filhos de Dary Martins da Costa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em
acidente de serviço em 26 de janeiro de 1965 devido a hemorragia cerebral, solicita concessão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processos administrativos de concessão e revisão de pensão
vitalícia; certidão de casamento, óbito, nascimento de Jane Elisabeth Menezes da Costa, Gina Marisa
Menezes da Costa, Valgean Menezes da Costa e Léa Teresinha Menezes da Costa; resolução;
declaração de acidente de trabalho; termo de sindicância e declarações; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 11/11/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 43 folhas em suporte papel
Número: 1210
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jurandyr Nunes da Fontoura, viúva de Decio Carneiro da
Fontoura, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de junho de 1974 devido a
infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de
residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; cédula de
identidade; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/07/1982 - 18/10/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3974
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Eudóxia Benites Ligório, viúva de Demelvirio
Ligório, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de julho de 1953 devido a síncope
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis; confirmação de pessoa idônea; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/08/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
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Número: 178612001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Normelina Rodrigues da Silveira, viúva de Demetrio
Lopes da Silveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de maio de 1976 devido
a insuficiência bulbar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis, pagamento de
impostos; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido
à requerente já perceber benefício do órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza
necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 01/09/1982 - 03/03/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2763
Acondicionador: 120
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Amelia de Almeida Alves, viúva de Deodoro
Maximo Alves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de novembro de 1954
devido a uremia, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 23/05/1980 - 12/12/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 5260
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almantina Gonçalves Alves, viúva de Dercelino Alves,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de novembro de 1967 devido a embolia,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de
propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/11/1981 - 08/09/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 184
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosalina Gonçalves Machado, viúva de Dirceu Alves
Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de abril de 1969 devido a
edema agudo do pulmão e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
quitação de dívida pública, pagamento de impostos; atestado de pobreza; declaração de bens
imóveis; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da
requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 10/01/1975 - 23/12/1981
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 4367
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Margarida Ramos da Silva, viúva de Dorcindo Dias da
Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de janeiro de 1944 devido a
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insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, pensão e tempo de serviço;
atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/11/1979 - 14/05/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4413
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva da Costa Alves, viúva de Dorival Antônio Alves,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de julho de 1976 por morte natural,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/11/1977 - 24/08/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 483
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jurema dos Santos Martins, viúva de Dorival Goulart
Martins, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de abril de1960 devido a choque
traumático e hemorragia externa consecutiva ferimento penetrante do abdômen, solicita concessão
de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo
de serviço; ocorrência policial; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
indeferindo a solicitação devido à falta de amparo legal, não sendo considerado acidente de trabalho.
Data de abrangência: 20/02/1979 - 18/05/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4374
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ondina Cavalheiro Guedes, viúva de Dorval de Almeida
Guedes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de maio de 1972 devido a edema
agudo do pulmão em decorrência a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens
imóveis e pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/09/1980 - 21/10/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 5559
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Fortunata Moura Castanho Martins, viúva de Dorval
Martins, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de fevereiro de 1980 devido a
neoplasia de bexiga, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de propriedade de bens imóveis; certidão de casamento, óbito e tempo de serviço;
atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/05/1981 - 06/08/1982
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Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1747
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Castorina Cardoso de Mello, viúva de Dorval Mello,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 13 de junho de 1982 devido a ca. pulmão e
caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência de não haver amparo legal.
Data de abrangência: 03/08/1982 - 19/09/1984
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 16
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Belo de Menezes, viúva de Eduardo
Leopoldino de Menezes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de setembro de
1948 devido a estenose do esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos;
atestado de pobreza, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/02/1977 - 06/01/1978
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 5178
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olga de Melo Dorneles, viúva de Elísio Dorneles,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de trabalho devido a secção do
tronco ao nível do abdômen, solicita revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Alice de Mello Dorneles e Alcides de Mello
Dorneles; declaração de acidente de trabalho; termo de sindicância; depoimento; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 29/12/1980 - 29/06/1982
Dimensão e suporte: 85 folhas em suporte papel
Número: 4073
Acondicionador: 110
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dozinda Luz Gonçalves Blanco, viúva de Elmio Blanco,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de abril de 1976 devido a edema agudo de
pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública,
pensão; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão;
laudo médico; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/10/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 28
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca da Silva Azambuja, viúva de Elpídio Azambuja,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de maio de 1973 devido a insuficiência
congestiva, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo contam: certidão
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de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensionista, residência fixa, entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/11/1974 - 30/09/1975
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 4088
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Herna Freitas da Costa, viúva de Elpidio Siqueira da
Costa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de maio de 1975 devido a
insuficiência cardiorrespiratória, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador
do Estado. Anexo constam: atestado de pobreza, residência, pensionista; certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/10/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3552
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zilda Ramos Miranda, viúva de Elpídio Vieira Miranda,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de agosto de 1969 devido a cardiopatia,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado médico;
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência,
pensionista; declaração de bens imóveis, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/08/1980 - 04/01/1983
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 5041
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Aldina Soares da Cunha, viúva de Emir da Cunha,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço em 29 de junho de 1966
devido a fraturas do crânio e das costelas solicita revisão de pensão vitalícia ao Secretário dos
Transportes. Anexo constam: processo de concessão de pensão vitalícia; certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, ocorrência, nascimento de Solange Soares da Cunha, Sélgio Soares da Cunha
e Emir Soares da Cunha; atestado de pensionista; resolução; relatório de sindicância; declaração de
acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à
pensão já estar revisada.
Data de abrangência: 22/12/1980 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 48 folhas em suporte papel
Número: 353
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cândida da Cunha Meirelles, viúva de Enio Meirelles,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de setembro de 1979 devido a acidente
vascular cerebral hemorrágico e pneumonia de aspiração, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
bens imóveis; título eleitoral; atestado de pobreza, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido
à requerente já receber pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/11/1981 - 15/05/1984
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
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Número: 108
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lídia de Souza Alves, viúva de Enio Molina Alves,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de setembro de 1975 devido a enfarte
agudo do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: atestado de pensionista, residência fixa, pobreza e médico; certidão de casamento,
óbito, pensão e tempo de serviço; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/01/1976 - 16/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4046
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair Pintanel Corrêa, viúva de Ennes Souza Corrêa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de dezembro de 1975 em acidente de
trabalho devido a hemorragia interna consecutiva a traumatismo toracoabdominal, solicita revisão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; folha de desligamento do
serviço; certidão de óbito, casamento, nascimento de Denise Pintanel Corrêa, Francisco Rodinei
Pintanel Corrêa, Maria Eloísa Pintanel Corrêa, Vera Lucia Pintanel Corrêa, Ana Gilda Pintanel Corrêa,
Antônio Marcos Pintanel Corrêa, Enes Roni Pintanel Corrêa; traslado de procuração; parecer; minuta;
portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 23/10/1980 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 40 folhas em suporte papel
Número: 952
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aracy Peres de Oliveira Pereira, viúva de Epifanio Pereira
ou Epiphanio Pereira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de abril de 1970
devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: processo de concessão de pensão vitalícia; certidão de óbito, pensão, casamento,
pagamento de impostos, pensão, tempo de serviço, bens imóveis; atestado médico, pobreza,
pagamento de impostos, bens imóveis, residência, pensionista; declaração de aposentadoria por
invalidez, cadastro ao órgão previdenciário, bens imóveis, pensão; laudo médico; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/03/1976 - 15/09/1977
Dimensão e suporte: 39 folhas em suporte papel
Número: 3667
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice Ferreira Brandão, viúva de Epiphaneo Brandão,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de agosto de 1972 devido a síncope
cardíaca, solicita concessão de pensão e pagamento de vantagens que julga não terem sido efetuadas
ao Diretor da Rede Ferroviária Federal. Anexo constam: boletim de proventos de inativos; certidão de
óbito; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao já pagamento das importâncias
deixadas, com ofício recomendando à requerente entrar com processo administrativo de solicitação
de pensão vitalícia junto ao Estado.
Data de abrangência: 19/01/1976 - 27/03/1979
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 14311200
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Acondicionador: 150
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Manoela Sônia Iung Goulart, viúva de Érico Goulart,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de novembro de 1974 devido a hemorragia
cerebral e carcinoma de rinofaringe, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública;
atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de pensão; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente já receber
pensão vitalícia de valor maior que o salário mínimo vigente.
Data de abrangência: 28/07/1982 - 21/11/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 557
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Paula Coelho Machado, viúva de Ernesto Machado,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de junho de 1951 devido a síncope
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, casamento e óbito; atestado de residência fixa e pensionista; certidão de pensão e
propriedade de bens imóveis; declaração de propriedade de bens imóveis, pensionista; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/02/1975 - 04/11/1975
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 168
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ignez Silveira Pedroso, viúva de Ernesto Pedroso,
ferroviário da Ferroviária Rede Federal S.A. falecido em 17 de junho de 1963 devido a hemorragia
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de
pensionista, pobreza; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, rendas imobiliárias; declaração
de bens; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/01/1975 - 14/01/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4363
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Herundina da Silva Paula, viúva de Ernesto
Rodrigues de Paula, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de junho de 1965
devido a ictus cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 28/11/1979 - 19/11/1980
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 4085
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vilma Bilhar Sebastiany, Solange Sebastiany e Rogério
Sebastiany, viúva e filhos de Erno Sebastiany, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em
23 de agosto de 1972 em objeto de serviço devido a hemorragia intracraniana e fraturas múltiplas do
crânio, solicitam revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação
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de pensão; declaração de acidente do trabalho; certidão de casamento, óbito; relatório de acidente
de trabalho; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
arquivada em decorrência de a revisão de pensão já ter sido concedida.
Data de abrangência: 01/03/1973 - 01/03/1973
Dimensão e suporte: 61 folhas em suporte papel
Número: 3957
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Janira Pereira dos Santos, viúva de Espeliano Pereira dos
Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de novembro de 1977 devido a
hemorragia interna consecutiva a ruptura traumática de fígado, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
pagamento de impostos; atestado de residência, pobreza, pensão; declaração de bens imóveis;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de
pensão vitalícia devido à requerente já perceber benefício e não apresentar as condições de pobreza
necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 22/09/1980 - 11/10/1982
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 4434
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edelinda Pinheiro Alves ou Edelina Pinheiro Alves, viúva
de Etelvino Alves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de novembro de 1955
devido a caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pensionista,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/10/1981 - 28/12/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3627
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vicência Ritta Caldas, viúva de Eugênio Caldas,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de maio devido a síncope cardíaca, solicita
concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à não correta instrução pela
requerente.
Data de abrangência: 15/09/1978 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 2026
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vergilina Silveira da Nova, viúva de Eurico Fonseca da
Nova, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de novembro de 1956 devido a
morte sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
atestado de pobreza e pensão; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo foi arquivado devido ao não
comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 26/05/1975 - 09/12/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
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Número: 2084
Acondicionador: 70
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julia Rosa Daroda Schicht, viúva de Eurico Schicht,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de setembro de 1963 devido a hemorragia
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: declaração
de propriedade de bens imóveis; certidão de casamento e óbito, tempo de serviço e pensão; atestado
de pensionista e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/05/1975 - 29/12/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 134
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ani Isabel Marques Machado, viúva de Eurides
Rodrigues Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: ofício; atestado médico; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente não possui 60
anos e apresenta condições de saúde que permitem prover sua própria subsistência.
Data de abrangência: 21/01/1976 - 24/09/1976
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 3203
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ani Isabel Marques Machado, viúva de Eurides
Rodrigues Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de fevereiro de 1968
devido a carcinoma gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de óbito, casamento, tempo de serviço, pagamento de impostos, pensão; atestado
de residência, pensionista; laudo médico; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/08/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 719120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Marta Paz de Freitas, viúva de Evaristo Paz de
Freitas, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de março de 1963 devido a
carcinoma do estômago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de
residência, pensionista; declaração de bens imóveis; confirmação de bens imóveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/01/1982 - 28/12/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4260
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amélia Linhares Silveira, viúva de Evaristo Silveira Filho,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de agosto de 1973 sem assistência médica,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo
de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis, pedido de retificação de documento; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de pessoa idônea, pobreza, bens imóveis, pensão; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia
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devido à requerente já perceber benefício do órgão previdenciário e não apresentar as condições de
pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 10/07/1981 - 11/05/1984
Dimensão e suporte: 30 folhas em suporte papel
Número: 1379
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Silva de Piegas, viúva de Everaldo da Cruz
Piegas, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de novembro de 1953 devido a
caquexia e câncer de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão;
atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/04/1976 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2329
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edith de Almeida Prates, viúva de Fabião de Almeida
Prates, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de março de 1973 devido a anoxia,
insuficiência respiratória aguda e broncopneumonia, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de pensão, óbito, bens imóveis, tempo de serviço,
casamento de Fabião de Almeida Prates e Edith de Almeida Prates, João Antônio Palmeira e Edith
Mangmi Palmeira, nascimento de Camila Joldina Palmeira, Cecilia Maria Palmeira, João Antônio
Palmeira, Maria Conceição de Almeida Prates, pagamento de impostos; declaração de bens imóveis,
pensão; título de aposentadoria; atestado de residência, pobreza, renda, pensionista; mandado de
abertura de nova matrícula; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber benefício do órgão
previdenciário, possuir imóvel de alto valor venal e não apresentar as condições de pobreza
necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 05/05/1981 - 16/12/1982
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 5582
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adelina Olga Comin Torres, viúva de Felix Torres,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de junho de 1971 devido a infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexos constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente já
recebe pensão mensal e não se enquadra nas condições de pobreza da Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 16/12/1975 - 24/09/1976
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1040
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olinda da Silva Pinheiro, viúva de Fermino Luiz Pinheiro,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A., não constando informações acerca de seu falecimento,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo consta: ofício; atestado
médico; certidão de tempo de serviço; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
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documentos. A solicitação foi indeferida devido ao tempo de serviço prestado por seu esposo não ter
atingido o tempo mínimo de 15 anos
Data de abrangência: 31/03/1975 - 16/06/1978
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 140
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dejanira da Silva Marques, viúva de Firmo Marques,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de janeiro de 1973 devido a acidente
vascular cerebral decorrente de arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; declaração de bens
imóveis, perícia médica, quitação de dívida pública; atestado de pensionista, pobreza; ofício de
solicitação de inspeção de saúde; parecer; portaria; entre outros documentos. A Comissão de
Pensões Vitalícia decidiu por conceder a pensão devido às condições de saúde da requerente a
impossibilitarem de trabalhar, pois o ferroviário não atingiu o tempo mínimo de trabalho para a
concessão do benefício.
Data de abrangência: 21/01/1975 - 14/01/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4026
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carolina Pereira Pinheiro, viúva de Florêncio Mattos dos
Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de outubro de 1977 devido a
edema agudo de pulmão decorrente de insuficiência cardíaca global, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito,
pensão, bens imóveis; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; confirmação de
pessoa idônea, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já ser beneficiária do órgão
previdenciário e não apresentar as condições de pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 01/09/1981 - 21/07/1983
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 2785
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Albertina Ferreira da Silva, viúva de Florentino da Silva
Filho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de fevereiro de 1975 devido a
insuficiência respiratória, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de pensão,
pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/07/1978 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 5271
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Albertina Chaves Lima, viúva de Floriano da Costa Lima,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de outubro de 1961 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão, pagamento de impostos; declaração de
bens imóveis, pensão; atestado de pobreza, residência, pensionista; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/12/1975 - 18/11/1976
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Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3011
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonia Rezende de Oilveira Peres, viúva de Floriano
Peres, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de fevereiro de 1975 devido a morte
natural sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; procuração; declaração de
propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista; relatórios de proventos; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/08/1980 - 27/04/1981
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte de papel
Número: 4101
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celia Esteves Garcia, viúva de Francisco Araújo Garcia,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de novembro de 1960 devido a intoxicação
aguda, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, bens imóveis, tempo de serviço, pensão; atestado de residência, pobreza,
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a
concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber benefício do órgão previdenciário e
não apresentar as condições de pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 27/07/1981 - 27/07/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2424
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Martins Cardoso, viúva de Francisco Assis Cardoso,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 08 de fevereiro de 1963 devido a colapso
cardíaco e bronquite aguda, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, bens imóveis, pensão; atestado de
pobreza, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente não apresentar as condições de
pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 06/07/1976 - 23/09/1976
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 3799
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carolina Nascimento Shervesnquy, viúva de Francisco da
Costa Shervesnquy, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de janeiro de 1980
devido a choque infravolêmico, pancreatite aguda e diabete, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
quitação de dívida pública; atestado de pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado devido à requerente não caracterizar estado de pobreza, não preenchendo os
requisitos legais para concessão do benefício.
Data de abrangência: 04/08/1981 - 24/09/1980
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 3950
Acondicionador: 109
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ernestina da Silva Gonçalves, viúva de Francisco de
Paula Gonçalves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de agosto de 1946 devido
a anasarca e insuficiência cardiorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia a Amaral de Souza,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
pagamento de impostos; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/10/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2882
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zilda Sica Porciuncula, viúva de Francisco de Paula
Porciuncula, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de maio de 1975 devido a
síncope cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito em espanhol, propriedade de bens imóveis, pensão e tempo de serviço;
atestado de pensionista, médico, residência fixa e pobreza; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida visto que a requerente não apresenta condições de pobreza que a lei reguladora visa
amparar
Data de abrangência: 10/03/1977 - 22/11/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 355
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marina de Oliveira Gonçalves, viúva de Francisco
Gonçalves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de novembro de 1972 devido a
colapso e insuficiência cardiorrespiratória, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto
Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à não correta instrução
pela requerente.
Data de abrangência: 23/03/1982 - 06/03/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4488
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Univercina Marques de Souza, viúva de Francisco
Marques de Souza, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de fevereiro de 1978
devido a acidente vascular cerebral hemorrágico, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, tempo de serviço, pagamento
de impostos, bens imóveis, pensão; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 17/11/1980 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2304
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adelaide Caldeira Prestes, viúva de Francisco Mesquita
Prestes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de janeiro de 1951 devido a
insuficiência cardiorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
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pensionista, pobreza, residência; declaração de pensão; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/06/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3905
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Mercedes Moreira Neckel, viúva de Francisco Neckel,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de maio de 1975 devido a hipertensão
arterial e acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, quitação de dívida pública;
atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/09/1977 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 7910
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jânia Juçara Lemes, Cleusa Maria Lemes e Francisco
Carlos Lemes, filhos de Francisco Paulo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 13 de
março de 1975 devido a insuficiência cardíaca, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado, com base na Lei de Anistia. Anexo constam: processo de concessão de pensão vitalícia;
certidão de nascimento de Jânia Juçara Lemes, Cleusa Maria Lemes e Francisco Carlos Lemes, óbito
de Soely Ribeiro Lemes; atestado de solteira; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a redistribuição da pensão vitalícia, tendo Francisco Carlos
Lemes atingido a maioridade.
Data de abrangência: 24/03/1982 - 21/02/1985
Dimensão e suporte: 39 folhas em suporte papel
Número: 4083
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ema Model, viúva de Frankelin Model, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de outubro de 1973 em objeto de serviço devido a
meningoencefálico, solicita revisão de pensão ao Secretário de Estado da Administração. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão; declaração de acidente de trabalho; auto de necrópsia;
certidão de casamento, óbito, ocorrência de acidente de trabalho; atestado de pensionista; parecer
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada em
decorrência da revisão de pensão já ter sido concedida.
Data de abrangência: 06/09/1974 - 31/05/1982
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 3610
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Rosalina Viega da Silva, viúva de Franklin Coelho
da Silva ou Franklim Coelho da Silva ou Francklin Coelho da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária
Federal S.A. falecido em 17 de outubro de 1957 devido a insuficiência cardíaca congestiva, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/06/1980 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
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Número: 637
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Dorvalina Bopp, viúva de Frederico Bopp ou
Frederico Bopp Filho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de dezembro de
1940 devido a hipossistolia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de pensão, óbito, casamento, pagamento de impostos, tempo de serviço; atestado
de pensionista, residência; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/10/1975 - 15/09/1977
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 14
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Teresa Machado Pinto, Jarbas Macedo Pinto e Gabriel
da Silva Pinto, viúva e filhos de Gabriel da Silva Pinto, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A.
falecido em 25 de abril de 1974, em consequência de acidente de trabalho devido a obstrução
intestinal e aderência por trauma, solicita revisão de pensão ao Diretor da Secretaria da Fazenda do
Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam: processo de pensão vitalícia; certidão de
nascimento, casamento e óbito; declaração de dependência econômica; declaração de acidente de
trabalho; folha de desligamento de serviço; registro funcional; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada, visto que a pensão já havia sido
revisada.
Data de abrangência: 18/12/1979 - 08/06/1982
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 2425
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonieta Rodrigues Flores, viúva de Galdino Flores,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de abril de 1962 devido a colapso cardíaco,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo
de serviço, casamento, óbito, bens imóveis, pensão; atestado de pobreza; laudo médico; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/07/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 506
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Diva Ferreira da Rocha, viúva de Galdino Olsen da
Rocha, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de outubro de 1965 devido a
colapso e arteriosclerose cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos;
atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à
requerente já ser beneficiária do órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza
necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 09/02/1978 - 22/06/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 5270
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clara Dutra Corrêa, viúva de Gastão Avila Corrêa,
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ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de dezembro de 1964 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pagamento de impostos, pensão;
declaração de bens imóveis, pensão; atestado de pobreza, residência, pensionista; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/12/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 14301200
Acondicionador: 150
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Alvim Dutra, viúva de Gastão Moojen Dutra,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de janeiro de 1946 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de residência fixa e
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/08/1982 - 21/12/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3547
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edemia Souza San Martins, viúva de Gaudêncio San
Martins, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de abril de 1972 devido a
carcinoma do esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de
residência, pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; laudo médico; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/08/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 125512001
Acondicionador: 148
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Costa da Rosa, viúva de Genor
Brisolara da Rosa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 13 de abril de 1967 devido
a embolia pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência,
pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber benefício do
órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza necessárias para atendimento do
pedido.
Data de abrangência: 23/07/1982 - 17/10/1984
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 684
Acondicionador: 115
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Euclides Faria do Prado, procurador de Joana Oliveira do
Prado, viúva de Gentil Farias do Prado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de
janeiro de 1963 em acidente de trabalho sem causa da morte citada, solicita revisão de pensão
vitalícia em favor da viúva. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; declaração de
acidente de trabalho; certidão de casamento, procuração, nascimento de Celso Oliveira do Prado,
Zelso Oliveira do Prado, Jovina Oliveira do Prado, Nelso Oliveira do Prado; resolução; sindicância;
portaria; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido

256

revisada.
Data de abrangência: 06/03/1980 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 59 folhas em suporte papel
Número: 3613
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Otília Soares Rodrigues, viúva de Gomercindo Rodrigues,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de junho de 1950 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de residência fixa e pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/08/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 177412001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leonor de Lima Belmonte, viúva de Gregorio Belmonte,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de agosto de 1967 devido a parada
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência,
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/10/1982 - 15/03/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 940
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nerina da Silva Oliveira, viúva de Guilherme Antunes de
Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de setembro de 1965 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis;
atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/04/1978 - 13/06/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3538
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Martha Dumbock Lorencena, viúva de Guilherme
Lorencena, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de julho de 1957 devido a
cirrose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/08/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2133
Acondicionador: 133
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vilma de Oliveira Costa, viúva de Heitor da Silva Costa,
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ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de novembro de 1974 devido a câncer do
pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia a José Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; atestado
de residência, pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; laudo médico; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido
à requerente perceber benefício do órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza
necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 07/04/1981 - 27/07/1983
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1746
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Joana Lopes, viúva de Henrique Dias Lopes,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de julho de 1977 devido a enfarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; procuração; parecer contendo a resolução
do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência da requerente já
receber uma pensão superior a um salário mínimo.
Data de abrangência: 05/04/1982 - 04/02/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 529
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Hundertmarck Janssen, viúva de Henrique
Francisco Janssen, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de janeiro de 1964
devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; certidão de tempo de serviço, casamento, óbito,
pensão, bens imóveis, pagamento de impostos; atestado médico, de residência, pensionista;
declaração de bens móveis e imóveis; laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/03/1978 - 19/12/1978
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 2710
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Francisca Silva Neves, viúva de Henrique Pereira
das Neves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de dezembro de 1972, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, propriedade de bens imóveis, tempo de serviço e pensão; atestado de pensionista, residência
fixa e pobreza; formal de partilha; relação de bens; termo de compromisso; auto de partilha; ofício;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/06/1975 - 29/09/1976
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 1015
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carolina Cassiminho Martins, viúva de Herculano
Ferreira Martins, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de novembro de 1959
devido a insuficiência cardíaca digestiva, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, pensão, óbito, tempo de serviço e propriedade de
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bens imóveis; atestado de residência fixa, pensionista e pobreza; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/01/1975 - 21/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4537
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anna Maria Leal Dos Santos, viúva de Hermínio Pereira
dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de março de 1967 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública;
atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão.
Data de abrangência: 21/10/1975 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 3091
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Landa Soares Ribeiro e Elisabete Soares Ribeiro, viúva e
filha de Hermínio Ribeiro, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de fevereiro
1947 devido a anemia aguda, choque e esmagamento da coxa em objeto de trabalho, solicitam
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de nascimento,
casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis, residência fixa e solteira; procuração; ofício;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/07/1977 - 28/09/1983
Dimensão e suporte: 64 folhas em suporte papel
Número: 5448
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Leonelia de Souza, mãe de Hilicelso de Souza,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de maio de 1979 devido a parada
cardiorrespiratória e coma diabético, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de nascimento, casamento, óbito, pensão, propriedade e tempo de serviço;
atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/12/1981 - 16/11/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4408
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Márcia Machado Santanna, viúva de Honório Antônio
Santanna, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de agosto de 1967 devido a
cirrose hepática, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, quitação de dívida pública; atestado de pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/11/1977 - 11/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
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Número: 1940
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irma Mota Cercal, viúva de Horácio Cercal Júnior,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de outubro de 1972 devido a infarte do
miocárdio, bronquite com enfisema e asma brônquica, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Secretário de Administração do Estado. Anexo constam: procuração; certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço; título de aposentadoria; memorando; parecer; portaria; entre outros documentos.
O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente já receber pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/04/1981 - 31/08/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 670
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ana Rosa Engracio dos Reis Maicá, viúva de Idalencio
Maicá, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de fevereiro de 1969 devido a
insuficiência cardíaca aguda, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pensionista, pobreza; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/01/1979 - 13/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 278
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Agi Bernardes Dias, viúva de Ignacio Dias, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de abril de 1963 devido a câncer do esôfago, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço e pensão; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de
bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/01/1980 - 21/07/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 63
Acondicionador: 128
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ayda Carolina La Porta Siqueira Santos, viúva de Indio
do Brasil Siqueira Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de setembro de
1965 devido a insuficiência vascular cerebral e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia a
Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, propriedade
de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza, pensão e pensionista; declaração de
propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/01/1981 - 22/05/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4168
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Flor Fagundes Rodrigues, viúva de Inocencio Rodrigues
ou Innocencio Rodrigues, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 08 de março de
1937 sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de
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pobreza, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/10/1978 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 913
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Oriza Rodrigues Alves, viúva de Irani Mathias Alves,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de setembro de 1966 devido a infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, tempo de serviço, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
título de aposentadoria; parecer; entre outros documentos. Em sua primeira solicitação, a Comissão
de Pensões Vitalícias decidiu por indeferir o pedido, devido ao tempo de serviço não ter atingido o
mínimo necessário. Na segunda solicitação a requerente encaminhou documentação comprobatória
de aposentadoria do ferroviário, motivada por acidente de trabalho e invalidez. O processo é
arquivado devido à requerente não ter atendido as exigências para deferimento da solicitação.
Data de abrangência: 17/03/1976 - 14/03/1991
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 200
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Almidorida Vieira Prestes, viúva de Ivo Ferreira
Prestes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de março de 1972 devido a
carcinoma do esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: declaração de bens imóveis; certidão de bens imóveis, casamento, óbito, tempo de
serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência, pensão; laudo médico; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/02/1978 - 01/09/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3836
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Antônia Alfaro ou Antonia Moreira Alfaro, viúva
de Izidoro Alfaro ou Isidoro Alfaro, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente
de trabalho em 25 de outubro de 1965 devido a hemopericárdio e esmagamento do tórax, solicita
revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo administrativo de concessão de pensão vitalícia,
retificação de nome; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, nascimento de Dirma Moreira
Alfaro, Dilza Moreira Alfaro, Luiz Carlos Alfaro e Jaime Moreira Alfaro; declaração de acidente de
trabalho; resolução; termo de sindicância; parecer; portaria; termo de inquirição; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/09/1981 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 65 folhas em suporte papel
Número: 3200
Acondicionador: 136
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Fortunata Silveira Ribeiro, viúva de Izidoro Ribeiro ou
Isidoro Ribeiro, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de março de 1978 devido a
broncopneumonia, insuficiência cardíaca, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial sistêmica e
arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, pensão, bens imóveis, casamento, óbito; atestado de pensão, pobreza,
residência; declaração de bens imóveis; procuração; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 05/08/1981 - 07/06/1983
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 187212001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Notelinda Coimbra Dias, viúva de Izilindro Dias,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de janeiro de 1978 devido a acidente
vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos, bens imóveis;
atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já
perceber benefício do órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza necessárias
para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 19/07/1982 - 04/07/1983
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 471
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anatalia Martins do Nascimento, viúva de Jacob Milaus
do Nascimento, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de novembro de 1973
devido a morte natural, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: declaração de propriedade de bens imóveis; certidão de tempo de serviço, pensão,
casamento e óbito; comprovante de pagamento; atestado de pensionista e residência fixa; parecer
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não
comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 05/02/1975 - 09/12/1981
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 4957
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorzila de Avila Batista, viúva de Jaime Soares Batista,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de março de 1961 devido a senilidade e
broncopneumonia cardiosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: declaração de propriedade de bens imóveis; atestado de pensionista e pobreza;
certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, tempo de serviço e pensão; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/11/1981 - 16/11/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1249
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rita Janda de Lima Moog, viúva de Jairo Moog,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de março de 1978 devido a acidente
vascular cerebral e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia à Secretaria da Justiça.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de
serviço; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/07/1982 - 07/12/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
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Número: 1584
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Ribas Martins, viúva de Januario Martins,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de janeiro de 1977 devido a acidente
vascular cerebral em decorrência a hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço;
atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/09/1982 - 16/11/1982
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 852614001
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Neni Cananeia da Rocha de Abreu, viúva de João Abreu,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. sem data ou causa da morte citadas, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado médico, pobreza, residência;
certidão de bens imóveis, casamento, tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já
perceber pensão do órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza necessárias para
atendimento do pedido.
Data de abrangência: 11/03/1982 - 14/01/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 135
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Jeny Antonia Alves, viúva de João Antonio Alves,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de setembro de 1963 devido a caquexia
neoplástica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: ofício;
atestado de pensionista, médico, residência fixa e pobreza; certidão casamento, óbito, tempo de
serviço e pensão; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução
do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 22/01/1976 - 07/12/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3460
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jonia Duarte dos Santos, viúva de João Antônio dos
Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de abril de 1960 devido a câncer
de esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de pobreza e pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/08/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 5040
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Erondina Schmidt de Oliveira, viúva de João Antônio
Pires de Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de novembro de 1964
devido a esmagamento do tronco decorrente de acidente ferroviário em objeto de serviço, solicita
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revisão de pensão vitalícia ao Secretário de Administração. Anexo constam: processo de remessa de
documentos, concessão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
nascimento de Luiz Carlos Schmidt de Oliveira, Terezinha Beatriz Schmidt de Oliveira, Jorge Antônio
Schmidt de Oliveira, Paulo Roberto Schmidt de Oliveira, Cláudio Armando Schmidt de Oliveira,
Marcos Gilmar Schmidt de Oliveira, Amélia Jacira Schmidt de Oliveira, Fátima Jaqueline Schmidt de
Oliveira, Eneida Janaína Schmidt de Oliveira; atestado de pensionista; resolução; relatório de
sindicância; declaração de idoneidade pública, acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros
documentos. A Comissão de Pensões Vitalícias arquivou o processo devido ao benefício já estar com
o valor revisado.
Data de abrangência: 22/12/1982 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 86 folhas em suporte papel
Número: 4410
Acondicionador: 74
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elza Lorenz de Almeida, viúva de João Baptista de
Almeida, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de abril de 1964 devido a
embolia pulmonar tromboflebite, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: declaração de bens imóveis; certidão de tempo de serviço, casamento, óbito,
pagamento de imposto, pensão, bens imóveis; atestado de pensionista, residência; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/06/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3762
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vildalvina Ferreira Machado, viúva de João Batista
Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de agosto de 1966 sem
assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, escritura de compra e venda de imóvel, bens imóveis, tempo de
serviço; atestado de pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já
perceber pensão do órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza necessárias para
atendimento do pedido.
Data de abrangência: 04/10/1978 - 23/11/1978
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 2709
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Erotilde de Souza Castro, viúva de João Batista Moreira
de Castro, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de março de 1959 devido a
carcinoma retal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, tempo de serviço e pensão; atestado de
pensão, residência fixa e pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que seu
esposo prestou pouco mais de 13 anos de serviço público, não atingindo o prazo mínimo.
Data de abrangência: 01/06/1975 - 11/11/1975
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 3239
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cantalice Gonçalves Moreira, viúva de João Candido
Moreira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de novembro de 1965 devido a
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síncope cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
processo de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e propriedade de bens
imóveis e pensão; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de
bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/05/1977 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 4207
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alayde Freitas Neujahr, viúva de João Carlos Neujahr,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em de 05 de outubro devido a colapso cardíaco,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis, quitação de dívida pública; atestado de
pobreza, pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/10/1977 - 11/07/1979
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4514
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Francisca da Silva, viúva de João Cezar da Silva,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de março de 1953 devido a cardiopatia
crônica e colapso cardíaco, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública, bens
imóveis; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis; procuração; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 25/09/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4656
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Iolanda de Ávila Gentil, viúva de João Clímaco
Gentil, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço em 06 de março
de 1969 devido a hemorragia interna, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo
administrativo de concessão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito; resolução; declaração
de acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido
ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 11/11/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 4227
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dilma Gibbon Colvara, viúva de João Colvara, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de abril de 1960 devido a neoplasia pulmonar, solicita
concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de residência
fixa e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/10/1976 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
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Número: 1086
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Teresa da Silva Costa, Ademir Miguel e Elizabeth da Silva
Batista, viúva e filhos de João Corrêa Batista, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em
24 de maio de 1953, em objeto de serviço, devido a esmagamento do crânio, solicitam revisão de
pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e revisão de pensão;
certidão de nascimento, óbito; declaração de acidente de trabalho; decreto; atestado de vida,
residência fixa, solteira e escolar; tabela de gratificação adicional; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada, visto que a pensão já havia sido
revisada.
Data de abrangência: 30/09/1959 - 07/06/1982
Dimensão e suporte: 65 folhas em suporte papel
Número: 1144
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Oscarlina da Silva, viúva de João da Silva,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de junho de 1971 devido a insuficiência
cardiorrespiratória e caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, pensão e tempo de serviço;
atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/03/1980 - 19/10/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 942120019
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aurora Rosa de Vargas, viúva de João de Deus Oliveira
Vargas, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de julho de 1972 devido a câncer
de fígado, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 28/04/1982 - 21/12/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 75
Acondicionador: 4846
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Padilha Brignol, viúva de João de Souza Brignol,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de dezembro de 1954 devido a uremia,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de pensionista, residência fixa e pobreza;
declaração de bens imóveis; procuração; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/10/1975 - 29/05/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1489
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair Silva Martins, viúva de João Epaminondas,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de dezembro de 1950 devido a hemorragia
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interna e ferimento por bala, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/04/1976 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 512
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adelmira Nunes dos Santos, viúva de João Evangelista
dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de setembro de 1945 devido a
insuficiência hepatocardiorrenal e colecistite crônica, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
pagamento de impostos; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 09/03/1978 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1477
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alexandrina Lourega Rodrigues, Nórma Marisa Lourega
Rodrigues, Neusa Marina Lourega Rodrigues, Vanderlei Lourega Rodrigues, Nedia Lourega Rodrigues,
Wilson Nelson Lourega Rodrigues, Maria Jane Lourega Rodrigues e Gessi Lourega Rodrigues, viúva e
filhos de João Filadelfo Rodrigues, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de
janeiro de 1961 em objeto de serviço devido a esmagamento e amputação da coxa esquerda,
decapitação total, fraturas múltiplas nos braços, membros inferiores, costela e crânio, solicita revisão
de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e revisão de pensão;
declaração de acidente de trabalho; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada em decorrência de a pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 27/06/1961 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 64 folhas em suporte papel
Número: 721
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Júlia Minuto Fonseca, viúva de João Fonseca, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de abril de 1974 devido a colapso e C A de estômago,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza; declaração de
pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/02/1977 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2681
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulina Lages Araujo, viúva de João Francisco de Araujo,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de setembro de 1972 com causa da morte
ilegível, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de
pobreza, residência, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros
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documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/07/1978 - 19/12/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 5373
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonia Francisca Nogueira, viúva de João Francisco
Zinelli, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de março de 1945 devido a síncope
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/11/1975 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3594
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carolina Samuel da Luz, viúva de João Gonçalves da Luz,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de novembro de 1976 devido a
insuficiência cardíaca global, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pensionista, pobreza; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/08/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4071
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Malvina Nunes da Silva, viúva de João Gonçalves da
Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de fevereiro de 1975 devido a
obstrução intestinal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência,
pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/08/1981 - 28/12/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3531
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jurema Gomes Marques, viúva de João Jacinto Marques,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de maio de 1977 devido a caquexia e
neoplasia pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pensão,
residência; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/09/1980 - 04/01/1983
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1642
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celuta Batista de Oliveira, viúva de João Leite de
Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de agosto de 1966 devido a
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carcinoma gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/04/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 753
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Athanazia de Oliveira Canquerino, viúva de João
Lindolfo Canquerino, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de novembro de
1954 devido a caquexia, alcoolismo e tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: carta manuscrita; procuração; certidão de pensão, casamento
e óbito; tempo de serviço; atestado de pobreza, pensionista e de propriedade de bens imóveis;
declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/01/1975 - 03/08/1978
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2406
Acondicionador: 100
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ironita da Silva ou Eronita da Silva, viúva de João Lopes
da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de setembro de 1975 devido a
infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza,
pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/07/1978 - 19/12/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2090
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antônia Veni de Araújo Machado, viúva de João
Machado Sobrinho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de junho de 1971
devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pensionista e pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/05/1981 - 04/01/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3424
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ida de Oliveira, viúva de João Manoel de Oliveira,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de março de 1965 devido a
arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de pobreza,
pensionista; declaração de pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/08/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
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Número: 3593
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Diamantina Sabina dos Santos, viúva de João Manoel
dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de maio de 1950 devido a neo
de esôfago e anemia aguda, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: atestado de pobreza, pensionista; certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
bens imóveis; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido ao tempo de serviço não ter atingido o
limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 08/03/1977 - 24/10/1977
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 3553
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alda Brandina Castro Rezeno, viúva de João Manoel
Rezeno, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de dezembro de 1973 devido a
insuficiência cardíaca em consequência de arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
bens imóveis; atestado de residência; declaração de bens imóveis, pensão; confirmação de bens
imóveis; projeto de lei; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber pensão e não apresentar
as condições de pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 18/08/1980 - 27/07/1984
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 695
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Guiomar Aguiar Netto, viúva de João Marcirio Netto,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de agosto de 1971 devido a insuficiência
cardíaca congestiva consecutiva a cirrose hepática e T.B.C., solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
bens imóveis; atestado de residência; declaração de bens imóveis, pensão; confirmação de bens
imóveis; documento de ingresso de receitas; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber
pensão do órgão previdenciário.
Data de abrangência: 05/01/1981 - 21/07/1983
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 2710
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Guilhermina da Silva Palacios, viúva de João Mariano
Palacios, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de outubro de 1966 devido a
insuficiência ventricular e edema agudo de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
pagamento de impostos; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/05/1978 - 19/12/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1357
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gasparina Vieira Marques Gomes, viúva de João
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Mathias Gomes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de julho de 1961 devido a
néo da bexiga, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis, casamento; atestado de residência,
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/04/1979 - 13/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1559
Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zeferina dos Santos Offemann, viúva de João Offemann,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de dezembro de 1971 devido a ca bexiga,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo
de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de
pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a
concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber pensão do INPS e ser meeira de imóvel
de razoável valor venal.
Data de abrangência: 30/04/1977 - 27/07/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 2032
Acondicionador: 119
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edelmira do Nascimento Araujo, viúva de João Paim de
Araujo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de maio de 1959 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
bens imóveis, pagamento de impostos; atestado de residência, pensionista; declaração de bens
imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/05/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3200
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Theresinha de Jesus Corrêa ou Therezinha de Jesus
Corrêa, viúva de João Pedro Corrêa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 13 de
abril de 1960 devido a hemorragia gástrica, caquexia e câncer de estômago, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, bens imóveis, pensão; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis; laudo
médico; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/08/1979 - 27/06/1980
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel

Número: 3554
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Capitulina do Nascimento Dornelles, viúva de João
Pedro Dornelles, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de novembro de 1947
devido a carcinoma de estômago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, pensão, bens imóveis; declaração de bens
imóveis; atestado de pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
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portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/09/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1584
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracema Marques Gonçalves, viúva de João Pedro
Gonçalves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de dezembro de 1974 por
motivos cardíacos, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de pobreza, pensionista, residência
fixa; procuração; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/05/1976 - 18/03/1976
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 108
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ananisa Lopes de Oliveira ou Ananiza Lopes de Oliveira,
viúva de João Pessoa de Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de
outubro de 1952 devido a morte sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens
imóveis, pensão; atestado de pensão, residência; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/01/1977 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1069
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Isaura Dias Arones, viúva de João Rodrigues Arones,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de março de 1939 devido a asfixia por
submersão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de
residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/04/1978 - 16/06/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2259
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alaides de Azevedo Garcia, viúva de João Rodrigues
Garcia, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de maio de 1966 devido a
broncopneumonia e alcoolismo crônico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: atestado de pensão, residência; certidão de pensão, casamento, óbito,
tempo de serviço, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/04/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 303
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Amelia Rodrigues Santana, viúva de João
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Rodrigues Santana, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de setembro de 1969
devido a insuficiência circulatória, hemorragia digestiva e úlcera, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão,
propriedade de bens imóveis e tempo e serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de
propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/12/1979 - 13/05/1980
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1248
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Deus Dutra Soares, viúva de João Rosa Soares,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de julho de 1957 devido a cirrose hepática,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza e
pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e vantagens; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/12/1982 - 06/07/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 4736
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulina Rodrigues Salles, viúva de João Salles, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 08 de maio de 1946 devido a pneumonia bilateral e
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública; atestado de
pensionista; declaração de pensão e pobreza; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido ao fato da requerente não ter providenciado até então a documentação
necessária.
Data de abrangência: 14/10/1977 - 18/05/1982
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 3614
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Joana Machado dos Santos, viúva de João
Teodoro dos Santos ou João Theodoro dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A.
falecido em 26 de outubro de 1978 devido a enfarte, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
quitação de dívida pública; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão;
projeto de lei; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/07/1980 - 10/01/1983
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 3208
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Ottilia do Amaral, viúva de João Theodoro do
Amaral, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de julho de 1954 devido a edema
agudo de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de
pensionista e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
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O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/08/1975 - 22/10/1975
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4016
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Ottilia Faustino, viúva de João Waldemar
Faustino, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de outubro de 1968 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado
de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/09/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2858
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edith Marchand Alonso, Hildebrando Marchand Alonso,
Vanderlei Marchand Alonso, Sidnei Marchand Alonso e Iolanda Alonso, viúva e filhos de Joaquim
Alonso, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de outubro de 1961 em objeto de
serviço devido a fratura do crânio e hemorragia cerebral, solicitam revisão de pensão ao Governador
do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e revisão de pensão; certidão de nascimento,
casamento e óbito; declaração de acidente de trabalho; termo de inquirição; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada em
decorrência de a pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 24/11/1966 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 2834
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Balbina da Silva Almeida Couto, viúva de Joaquim Couto
da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de setembro de 1969 sem causa
da morte citada, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
atestado de sepultamento, pensão, residência, pobreza; certidão de casamento, pensão, tempo de
serviço, pagamento de impostos; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/07/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2409
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Juvelina Maria Jacintho, viúva de Joaquim Jacintho ou
Joaquin Jacintho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de setembro de 1960
sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, pensão, pagamento de impostos; atestado de
residência, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/06/1979 - 17/03/1981
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 1479
Acondicionador: 131
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lucinda Cruz Salines, Joel Almeida de Mello, Laerte
Almeida de Mello, Eliane Cruz de Almeida e Marina Cruz de Mello, viúva e filhos de Joaquim Martins
de Mello, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de julho de 1962 em objeto de
serviço devido a fraturas e esmagamentos, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado.
Anexo constam: processos de solicitação e revisão de pensão; declaração de acidente de trabalho;
atestado de residência e situação econômica; certidão de nascimento, casamento de Lucinda Cruz de
Mello com Nicolau Rodrigues Salinas e Joaquim Martins de Mello e óbito; termo de declaração; auto
de necrópsia; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
arquivada em decorrência de a pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 08/08/1962 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 67 folhas em suporte papel
Número: 5068
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Corina Freitas Benevides, viúva de Jonas de Oliveira
Benevides, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de setembro de 1975 devido a
uremia, insuficiência renal e adenocarcinoma de próstata, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis, tempo
de serviço; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia
Data de abrangência: 18/10/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 704
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cenira Lopes Machado, Gláucia Andréia Lopes Machado,
Cledimar Lopes Machado, Emerson Lopes Machado e Soila Mara Lopes Machado, viúva e filhos
menores de Jorge Rodrigues Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de
março de 1980 em acidente de trabalho devido a hemorragia externa aguda consecutiva a
esmagamento de membro superior esquerdo e hemitórax esquerdo, solicitam concessão de pensão
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, nascimento de Gláucia
Andréia Lopes Machado, Cledimar Lopes Machado, Emerson Lopes Machado, Soila Mara Lopes
Machado, tempo de serviço; relatório de sindicância; declaração de Erly Carlos Garcia Fernandes,
Antônio Honório de Souza, Ely de Menezes Sá, Nelson Dias da Silva, João da Silva, Ayrton Vasseur,
Sergio Rufino Mendes, Fausto Maciel; atestado de pensão; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão e gratificação adicional de 25%, cabendo
metade à viúva e a outra metade, em partes iguais, aos demais dependentes.
Data de abrangência: 18/07/1980 - 10/01/1983
Dimensão e suporte: 49 folhas em suporte papel
Número: 2692
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anita Bottero Almeida, viúva de José Almeida,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de julho de 1961 sem causa de morte
especificada, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexos
constam: certidão de tempo de serviço, óbito, casamento, bens imóveis, pensão; atestado de
residência, pensionista; declaração de pensionista, bens imóveis; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/12/1975 - 31/07/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 1681
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Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jesus Gonçalves Moreira, viúva de José Antonio
Moreira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de abril de 1960 devido a asma
brônquica e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos;
atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/05/1978 - 01/09/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 124
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julia Peronio Berlato, viúva de José Aparício Berlato,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de outubro de 1979 devido a parada
cardiorrespiratória em decorrência de caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; declaração de
pensão; atestado de pensionista; procuração; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência da requerente já receber pensão.
Data de abrangência: 21/12/1981 - 04/02/1983
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 4678
Acondicionador: 127
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carlita de Oliveira Boaventura, viúva de José Cândido
Boaventura, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de novembro de 1973 devido
a enfarte do miocárdio e angina do peito, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis;
atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente já receber
pensão vitalícia, de valor maior que o salário mínimo vigente.
Data de abrangência: 26/09/1980 - 25/11/1981
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 11701200
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antônia Pinto Rodrigues, viúva de José Darcy Rodrigues,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de fevereiro de 1965 devido a hemorragia
cerebral e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
quitação de dívida pública; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis, pensão;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido
à requerente já receber pensão vitalícia de valor maior que o salário mínimo vigente.
Data de abrangência: 14/07/1982 - 10/03/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1740
Acondicionador: 69
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Amélia Pereira da Silva Decrescenzo, viúva de
José Decrescenzo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de maio de 1969 devido
a trombose cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de
pobreza; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
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arquivada devido a requerente não ter solicitado o pedido de pensão corretamente.
Data de abrangência: 08/05/1975 - 20/02/1983
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 1690
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Amélia Pereira da Silva Decrescenzo, viúva de
José Decrescenzo, ferroviário falecido em 06 de maio de 1969 devido a trombose cerebral, solicita ao
Secretário da Comissão de Pensões Vitalícias o desarquivamento do processo de solicitação de
pensão. Anexo constam: Processo de solicitação de pensão; certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, pensionista; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é arquivado devido ao fato da requerente não ter providenciado até
então a documentação necessária.
Data de abrangência: 26/05/1971 - 21/02/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 67
Acondicionador: 701
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Oliveira dos Santos, viúva de José dos Santos
Filho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de dezembro de 1965 devido a
toxemia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens e imóveis, pensão; atestado de pobreza e
pensionista; guia de arrecadação; declaração de propriedade de bens e imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/03/1975 - 22/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 7201200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Queneber Rivé, viúva de José Feliciano Rivé,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de junho de 1971 devido a enfarte agudo
do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de vida,
pobreza; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/04/1982 - 29/12/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2446
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zelinda da Silva Rosa, viúva de José Florêncio Rosa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de março de 1960 devido a morte natural
sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de
residência, pensão; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/07/1976 - 28/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 125912001
Acondicionador: 148
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clélia Mendes Fraga Botelho, viúva de José Francisco
Botelho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de outubro de 1961 em acidente
de trabalho devido a carbonização, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de
concessão e revisão de pensão vitalícia, solicitação de pagamento de diferenças relativas à pensão
vitalícia; certidão de casamento, óbito, nascimento de Laida Lúcia Botelho, Lúcia Helena Fraga
Botelho, José Osvaldo Fraga Botelho, Ludemila Fraga Botelho, Maria Angélica Fraga Botelho;
declaração de acidente de trabalho; sindicância sobre acidente; portaria; parecer; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 09/08/1982
Dimensão e suporte: 71 folhas em suporte papel
Número: 4434
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Angelica Ribeiro Garcia, viúva de José Garcia, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de outubro de 1962 sem assistência médica, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: pública forma de certidão
de casamento; atestado de residência, pensionista; certidão de pagamento de impostos, óbito, tempo
de serviço, pensão; declaração de pensionista, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/10/1978 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 419
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adolfo Charão de Oliveira ou Adolpho Charão de
Oliveira e Leontina La Bella de Oliveira, pais de José Hamilton de Oliveira, ferroviário da Rede
Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de trabalho em 09 de novembro de 1948 devido a
traumatismo decorrente de explosão de locomotiva, solicitam revisão de pensão vitalícia ao Diretor
Geral da Secretaria de Administração. Anexo constam: processo administrativo de encaminhamento
de documentação, concessão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
nascimento de José Hamilton de Oliveira; atestado de imunização; declaração de acidente de
trabalho; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já
ter sido revisado. A Comissão de Pensões Vitalícias arquivou o processo devido ao benefício já estar
com o valor revisado.
Data de abrangência: 12/02/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 65 folhas em suporte papel
Número: 3231
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Altair Puccinelli Soldera, viúva de José Henrique Soldera,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de junho de 1963 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, pagamento de impostos, bens imóveis, óbito, casamento,
pensão; declaração de pensão, bens imóveis; atestado de residência, pobreza, pensionista; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/08/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2103
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nayr Prass Panitz, viúva de José Joaquim da Cunha
Panitz, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de junho de 1982 devido a infarto
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agudo do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de
pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/12/1982 - 01/03/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 5372
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Venceslava Kssesinski ou Waclava Ksessinski, viúva de
José Kssesinski, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de fevereiro de 1961
devido a câncer de laringe, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/11/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3229
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta Paulo Perdomo, viúva de José Luiz Perdomo,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de dezembro de 1962 devido a hemorragia
maciça, gastrite erosiva hemorrágica, cirrose pós-necrótica e diabetes melite, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência, pensão; declaração de pensão, bens
imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/08/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 793
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Júlia Gonçalves Machado, viúva de José Manoel
Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de fevereiro de 1961 devido a
neoplasia maligna, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, morte, tempo de serviço, pensão; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de pensão, bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/01/1977 - 06/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 233
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jurema Penedo Brignol, viúva de José Maria de Souza
Brignol, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de abril de 1967 devido a
hemorragia cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis; atestado de
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício que indefere a
solicitação, devido à requerente não apresentar as condições de pobreza amparadas em lei, sendo já
beneficiária de pensão.
Data de abrangência: 03/01/1975 - 19/02/1976
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Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1660
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anna Silvina Nischak, viúva de José Nischak, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de agosto de 1972 devido a hemorragia digestiva alta
e varizes enfazianas, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de residência fixa e pensionista;
declaração de pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/09/1982 - 16/11/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 722
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izabel Grego Tavares, viúva de José Nunes Tavares,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de outubro de 1948 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, tempo de serviço, óbito, bens imóveis; atestado de pensionista, pobreza; declaração de
bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/02/1977 - 23/11/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4082
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Althair Bonfim dos Santos, Paulo Roberto Bonfim dos
Santos, viúva e filho de José Olmiro dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido
em 08 de março de 1975 em objeto de serviço devido a esmagamento do crânio em decorrência de
acidente de trânsito, solicitam revisão de pensão ao Secretário de Estado da Administração. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão; comprovante de pagamento; certidão de nascimento,
casamento, óbito e policial; relatório; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada em decorrência da revisão de pensão já ter sido concedida.
Data de abrangência: 23 folhas em suporte papel
Dimensão e suporte:
Número: 4061
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Inocência Figueiredo dos Santos, viúva de José
Pedro dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de março de 1976
devido a parada cardíaca, insuficiência respiratória e insuficiência coronária, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de pensão, casamento, óbito,
tempo de serviço, pagamento de impostos, bens imóveis; atestado de residência, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/09/1977 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 1583
Acondicionador: 118
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joaquina Maidana de Souza, viúva de José Pereira de
Souza, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de janeiro de 1960 devido a
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pneumonia lombar aguda, decorrente de insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
bens imóveis; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia
Data de abrangência: 16/04/1980 - 13/06/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2117
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Marina de Abreu Marques, viúva de José Rodrigues
Marques, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de fevereiro de 1952 devido a
infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de bens
imóveis; declaração de propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/06/1977 - 24/10/1977
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3838
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zenóbia Nunes Santos, viúva de José Silvestre da Silva
Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de novembro de 1962 em acidente
de trabalho devido a esmagamento do crânio, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam:
processo de solicitação de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, nascimento de Evanir
Nunes Santos, ocorrência, tempo de serviço; declaração de acidente de trabalho, Eustalio Rodrigues,
Hellis Maycá Rodrigues; resolução; relatório de sindicância; portaria; parecer; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 17/09/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 45 folhas em suporte papel
Número: 26
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cortélia Telles de Souza, viúva de José Telles de Souza,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de novembro de 1964 devido a uremia,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: carta manuscrita;
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, dívida pública; atestado de pobreza, de pensionista;
declaração de bens imóveis; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/12/1974 - 29/12/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4120
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gertrudes Barbara Rohden Jaeger, viúva de José
Theodoro Jaeger, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de fevereiro de 1949
devido a síncope cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pagamento de impostos; atestado de
residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/10/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
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Número: 2913
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta Soares Louzada, viúva de Jovelino Soares
Louzada, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de janeiro de 1970 devido a
insuficiência cardiorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Fazenda. Anexo
constam: título de aposentadoria; certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, bens imóveis,
pensão; atestado de pobreza; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao
não comparecimento da requerente à Comissão.
Data de abrangência: 05/07/1976 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 4542
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Felicia Coelho da Silva, viúva de Julião Pereira da Silva,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de março de 1976 devido a hemorragia
interna por ferimento do pulmão esquerdo, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de
pobreza, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à requerente
não ter completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 10/03/1977 - 12/05/1982
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 188
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Felícia Coelho da Silva, viúva de Julião Pereira da Silva,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de março de 1976 devido a hemorragia
interna por ferimento do pulmão esquerdo, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis;
atestado de pobreza, pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/01/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3473
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Luciana Maciel Barbosa, viúva de Julio Barbosa
Vasconcelos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de outubro de 1959 devido a
uremia e carcinoma prostatal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/02/1975 - 22/10/1975
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1748
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Judith Centeno Durand, viúva de Julio Durand,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de fevereiro de 1962 devido a câncer de
pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de
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propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi indeferida em decorrência de não possuir amparo legal.
Data de abrangência: 20/07/1982 - 19/01/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4483
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elisa Selle Hohr, viúva de Julio Hohr, ferroviário da Rede
Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de abril de 1969 devido a insuficiência cardíaca, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de residência,
pensão; certidão de óbito, casamento, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos, bens
imóveis; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/11/1980 - 10/01/1983
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3766
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Bonifácia da Rocha Farias, viúva de Julio Pereira de
Farias, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de setembro de 1961 devido a
síncope cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos, bens imóveis;
atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/07/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4659
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iva Coromberque Rodrigues, Maria Coromberque
Rodrigues e Nei Coromberque Rodrigues ou Ney Coromberque Rodrigues, viúva e filhos de Júlio
Rodrigues, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço 27 de maio de
1962 devido a choque traumático, grandes queimaduras, esmagamento da mão esquerda em
acidente de trem, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo administrativo de
concessão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; nascimento de Maria
Coromberque Rodrigues e Ney Coromberque Rodrigues ou Nei Coromberque Rodrigues; resolução;
termo de sindicância; declaração de acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 11/11/1981 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 44 folhas em suporte papel
Número: 1346
Acondicionador: 80
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulina Egidia Machado da Silva, viúva de Justino
Pereira da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de junho de 1963 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão;
atestado de pensionista e pobreza; procuração; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria contendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/04/1976 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
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Número: 432
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Conceição Lemos Avila, viúva de Juvenal Avila,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de dezembro de 1943 devido a
tuberculose pulmonar e caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/07/1976 - 06/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1510
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izolina Rodrigues Gomes, viúva de Juvenal Gomes,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de fevereiro de 1954 devido a pneumonia
terminal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens
imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/03/1979 - 13/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 915
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zelindra da Conceição Garcia Pereira, viúva de Juvenal
Pereira Beque, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de dezembro de 1972
devido a peritonite e choque, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensionista; laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente apresentar condições de
saúde para prover a própria subsistência.
Data de abrangência: 22/03/1976 - 09/11/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1996
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonina Marta Godinho, viúva de Juvencio Lamachia
Godinho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de outubro de 1972 devido a
desidratação aguda com estado de choque, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo
de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão;
parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em
decorrência da requerente já receber uma quantia maior que um salário mínimo.
Data de abrangência: 10/09/1982 - 01/02/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3700
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iroalda Fernandes Soares, viúva de Ladislau Fernandes
Soares, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de julho de 1958 devido a infarto
do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza;
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declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/09/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 601
Acondicionador: 66
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Batista Marques, viúva de Laudelino
Marques, servidor ferroviário falecido em 09 de setembro de 1953, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: informação; entre outros documentos. O processo
é finalizado com o parecer da Comissão de Pensões Vitalícias que decide pelo arquivamento do
processo.
Data de abrangência: 06/02/1975 - 23/12/1981
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 1266
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Batista Marques, viúva de Laudelino
Marques, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de setembro de 1953 devido a
tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
atestado de pensionista e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/04/1978 - 03/08/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 941
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dolorice Nickel da Fonseca, viúva de Laureno Lemos da
Fonseca, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de outubro de 1966 devido a
caquexia e fistula duodenal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de óbito, casamento, pensão, bens imóveis, tempo de serviço; atestado de
residência, pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/03/1981 - 21/12/1981
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 4634
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nancy Mello de Lima, viúva de Lauro de Souza Lima,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de maio de 1974 sem causa da morte
citada, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado de
pensão, pobreza; certidão de tempo de serviço, bens imóveis, pensão; declaração de bens móveis e
imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a
concessão de pensão vitalícia devido ao tempo de serviço prestado não ter atingido o limite mínimo
para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 11/11/1976 - 13/02/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2214
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eufrásia Lemos Medeiros, viúva de Lauro Medeiros,
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ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de março de 1957 devido a hemorragia
intestinal e febre tifoide, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, de bens imóveis; laudo médico; atestado
de pobreza, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/06/1975 - 28/09/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2310
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izolina Azevedo Dilelio, viúva de Lázaro Dilelio Filho,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de julho de 1972 devido a insuficiência
cardíaca congestiva e doença cardíaca arteriosclerótica, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexos constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens
imóveis; atestado de pobreza, pensão; declaração de bens imóveis; procuração; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/06/1975 - 01/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3050
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Quaresma Zechlinski, viúva de Leonardo
Zechlinski, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de janeiro de 1942 com causa
morte ilegível na certidão de óbito, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Sebastião Duarte
Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de propriedade de bens imóveis,
casamento, óbito e tempo de serviço; declaração de pensão; atestado de propriedade de bens
imóveis, pensionista e pobreza; parecer técnico; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi arquivada visto que a requerente possui residência fixa e auxílio
financeiro de sua filha.
Data de abrangência: 23/06/1975 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 4924
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edeli da Cunha Rosa, viúva de Licinio José da Rosa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de julho de 1974 devido a caquexia,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; laudo médico; atestado de pobreza,
pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/12/1976 - 28/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2515
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lúcia Catharina Liessem Reichert, viúva de Lothario
Frederico Reichert, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de agosto de 1958
devido a tuberculose pulmonar, nefrose e insuficiência cardiorrespiratória, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, tempo de
serviço e pensão; atestado de residência fixa, pobreza e pobreza; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 05/07/1977 - 27/12/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3871
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria da Gloria de Souza, viúva de Lucio Ourenço de
Souza ou Lucio Ourencio de Souza, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de
novembro de 1973 devido a morte natural, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública,
casamento; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/09/1977 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 228
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Idalina Martins Lewis, viúva de Luiz Afonso Lewis,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de novembro de 1964 devido a cirrose
hepática, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis, tempo de serviço; atestado de
residência, pensionista; declaração de desistência de aquisição de unidade habitacional, bens
imóveis, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido ao tempo de serviço não ter alcançado o limite
mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 26/11/1975 - 24/05/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4056
Acondicionador: 138
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Emília Oliveira Cirio, viúva de Luiz Carlos Cirio,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de agosto de 1973 devido a insuficiência
cardíaca e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado
de residência, pobreza, pensionista, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/09/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 430
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Zolmira Pereira Saraiva ou Maria Zulmira Pereira
Saraiva, viúva de Luiz Chiabotto Saraiva ou Luiz Quiabothe Saraiva, ferroviário da Rede Ferroviária
Federal S.A. falecido em 27 de julho de 1957 devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de
pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pensão; declaração de bens
imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/02/1977 - 06/09/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 603
Acondicionador: 78
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Josina Fanfa de Andrade, viúva de Luiz Coutinho de
Andrade, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de novembro de 1972 devido a
acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de
imposto; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/02/1976 - 22/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1809
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Ribeiro da Silva Santos, viúva de Luiz Felippe dos
Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de outubro de 1961 devido a
infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial e arteriosclerose, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito, casamento,
pagamento de impostos, pensão; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis,
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/05/1978 - 01/09/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4045
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hilda Cabrini Berlezi, viúva de Luiz Giocondo Berlezi,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de maio de 1975 em acidente de trabalho
devido a traumatismo cranioencefálico, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo
de solicitação de pensão vitalícia; relatório de acidente de trabalho; termo de declarações de Neura
Fernandes Espíndola, Heitor de Oliveira; portaria; parecer; certidão de tempo de serviço, casamento,
óbito, nascimento de Izamar Suzana Berlezi, ocorrência, auto de necrópsia, exame de teor alcoólico;
auto de necrópsia; laudo médico; minuta; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à
pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 23/10/1980 - 31/05/1982
Dimensão e suporte: 37 folhas em suporte papel
Número: 2000
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gracelina da Silva Dorneles, Janice da Silva Dorneles,
Tomás Osório da Silva Dorneles, Carlos Alberto da Silva Dorneles e Edimilson da Silva Dorneles, viúva
e filhos de Luiz Landes Dorneles, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de agosto
de 1981 devido a embolia cerebral e cardiopatia isquêmica, solicitam concessão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço;
parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada em
decorrência de não haver amparo legal.
Data de abrangência: 01/12/1982 - 05/12/1984
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 106
Acondicionador: 95
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Celina de Souza Ortiz ou Celina de Sousa Ortiz, viúva de
Luiz Lino de Souza ou Luiz Lino de Sousa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22
de setembro de 1964 devido a enfarte do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,

288

bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/12/1977 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 769
Acondicionador: 89
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zilah Guindo Costa, viúva de Luiz Martins Costa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de agosto de 19722 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, quitação de dívida pública; declaração de bens imóveis;
atestado de pensionista, pobreza, viuvez, residência fixa; ficha de exame médico; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/01/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 7081200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Luiza Castilhos Torres, viúva de Luiz Torres,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de outubro de 1975 devido a câncer,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço; atestado de pobreza, pensionista, bens imóveis; declaração de
bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/04/1982 - 05/01/1983
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 562120019
Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Bresola Rodrigues Ximendes, viúva de Luiz Ximendes,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de setembro de 1980 devido a I.C.C.,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo
de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pensão; declaração de
bens imóveis; confirmação de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber
benefício do órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza necessárias para
atendimento do pedido.
Data de abrangência: 30/04/1981 - 27/07/1984
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4746
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca Pereira da Rosa, viúva de Manoel Antônio da
Rosa Filho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de novembro de 1940 devido a
nefrite crônica e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida
pública; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; portaria, entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/12/1977 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1470
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Acondicionador: 90
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Eva Lemos Benitz, viúva de Manoel Benitz,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de janeiro de 1942 devido a tuberculose
pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 16/03/1977 - 13/10/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2784
Acondicionador: 83
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ubaldina Dias Machado, viúva de Manoel Cândido
Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de novembro de 1965 devido a
edema agudo de pulmão e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
pagamento de imposto; declaração de bens imóveis e móveis; atestado de pensionista, residência;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 12/05/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 5269
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Stanislawa Barski Soares, viúva de Manoel Corrêa de
Andrade, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de março de 1941 devido a
tuberculose intestinal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço, bens imóveis, pagamento de
impostos; declaração de bens imóveis, pensão; atestado de residência, pensionista, pobreza; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/12/1975 - 22/12/1976
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 6911200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Rosa de Abreu, viúva de Manoel dos Santos Abreu,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de junho de 1961 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de pensionista, pobreza;
declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/04/1982 - 19/10/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1048
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice Teixeira Mendes e José Cícero, viúva e filho de
Manoel Elpidio Mendes, ferroviário maquinista de locomotiva da Rede Ferroviária Federal S.A.
falecido em objeto de serviço, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
processos de solicitação e revisão de pensão; solicitação manuscrita; levantamento de valores de
pensão e gratificações; atestado de viuvez; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivado, visto que a pensão já havia sido revisada.

290

Data de abrangência: 28/01/1960 - 16/06/1982
Dimensão e suporte: 56 folhas em suporte papel
Número: 2094
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Esmelindra Oliveira Gonçalves, viúva de Manoel
Faustino Gonçalves da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de março de
1962 devido a colapso cardíaco, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; declaração
de bens imóveis, pensionista; atestado de pensionista, pobreza; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/05/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4658
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Tereza Silva Gomes, Paulo Cesar Gomes e Vera Lúcia
Gomes, viúva e filhos de Manoel Gomes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em
acidente de serviço em 09 de junho de 1958 devido a hemorragia externa decorrente de fraturas com
arrancamentos, solicitam revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processos administrativos de
concessão e revisão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, nascimento de Paulo Cesar
Gomes e Vera Lúcia Gomes; resolução; declaração de acidente de trabalho; termo de sindicância;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já ter sido
revisado.
Data de abrangência: 11/11/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 47 folhas em suporte papel
Número: 2467
Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Souza Silva, viúva de Manoel Ignácio da Silva,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de maio de 1957 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; declaração de
propriedade de bens imóveis e entrada de documentos; atestado de pensionista; traslado; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/01/1982 - 22/06/1981
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 631
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leila Barros Oliveira, viúva de Manoel João de Oliveira,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço devido a toxemia por
queimadura de terceiro grau generalizada, solicita revisão de pensão vitalícia ao Secretário de
Administração. Anexo constam: processo administrativo de concessão de gratificação adicional,
concessão e revisão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; termo de
sindicância; declaração de acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 25/02/1981 - 15/05/1964
Dimensão e suporte: 70 folhas em suporte papel
Número: 417120019
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Acondicionador: 143
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracema Madeira da Costa, viúva de Manoel Martins
Costa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de novembro de 1957 devido a
câncer do estômago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de pensão, casamento, óbito, tempo de serviço, negativa de tributos municipais; atestado de
pensionista, pobreza, residência; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/10/1981 - 21/12/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4092
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Serafina Felix Xavier, viúva de Manoel Xavier,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de dezembro de 1954 devido a síncope
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência,
pensionista, pensão; declaração de bens móveis e imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/10/1977 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2929
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Candida Teixeira Vargas, viúva de Marcino Vargas,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de julho de 1975 devido a violenta
hemorragia cerebral e traumatismo crânio encefálico decorrente de homicídio, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão,
propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza e pensão; declaração de
propriedade de bens imóveis e pensão; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi indeferida, visto que o tempo prestado de serviço ao Estado não
corresponde ao mínimo de 15 anos.
Data de abrangência: 17/07/1980 - 14/06/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4081
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo de pensão pelo qual Iracema Kruzen Olkoski, Pedro Antonio
Olkoski, Rosali Maria Olkoski e Rogéria Fátima Olkoski, viúva e filhos de Mariano Olkoski, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de fevereiro de 1975 em objeto de serviço devido a
esfacelamento do crânio por acidente, solicitam revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão; comprovante de acidente em serviço; certidão de
nascimento, casamento e óbito; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
A solicitação foi arquivada em decorrência da pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 12/09/1975 - 31/05/1982
Dimensão e suporte: 49 folhas em suporte papel
Número: 1597
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Purcina do Canto Machado, viúva de Mário Ávila
Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de maio de 1961 devido a
tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública, pensão, bens
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imóveis; atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; declaração de bens imóveis; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à
requerente já receber pensão vitalícia de valor maior que o salário mínimo vigente.
Data de abrangência: 05/05/1981 - 27/07/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3848
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Natalia Simões Soares, viúva de Martin Dominense
Soares ou Martim Dominense Soares, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de
janeiro de 1952 devido a esmagamento do crânio por acidente ferroviário, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens
móveis e imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/09/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 711
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Dornelles Araujo, viúva de Martins Luiz de Araújo,
servidor público da Brigada Militar e ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de
maio de 1972 devido a choque do cardiogênio e infarte do miocárdio, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo contam: certidão de casamento, óbito, propriedade de bens
imóveis, tempo de serviço e pensão; atestado de pensionista, pobreza; declaração de que Martins
Luiz de Araujo esteve incorporado às tropas provisórias do General Flores da Cunha; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 09/01/1975 - 16/06/1978
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 128912001
Acondicionador: 149
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Suzana Correa de Mattos, viúva de Matheus José de
Mattos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de outubro de 1971 devido a
parada respiratória, acidente vascular cerebral e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
pagamento de impostos, bens imóveis, procuração; atestado de residência, pensão; declaração de
bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/07/1982 - 17/11/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 309
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Balbina Machado Soares e Sandra Mara Machado
Soares, viúva e filha de Matheus Soares, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de
janeiro de 1982 devido a enforcamento, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Diretor da
Secretaria da Justiça. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido a Balbina
Machado Soares já receber pensão vitalícia, de valor maior que o salário mínimo vigente.
Data de abrangência: 14/01/1982 - 27/04/1984
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Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 4250
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dorilda Carneiro da Fontoura Fernandes, viúva de
Mathias Salatial Fernandes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de dezembro
de 1974 devido a morte natural, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: declaração de bens imóveis; certidão nascimento, casamento, óbito, tempo de
serviço, pensão, pagamento de imposto; guia de pagamento; atestado de pensão, residência;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/09/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 2855
Acondicionador: 72
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ella Schrader Schons, viúva de Mathias Willibaldo
Schons, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de agosto de 1964 devido a
hipertensão arterial por ictus cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: atestado de pobreza; certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de
serviço; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida visto que a requerente já recebe uma pensão mensal que contraria as normas vigentes
para a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/07/1975 - 11/11/1975
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 922120019
Acondicionador: 145
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Favarin Batistella ou Maria Favarin Batistela, viúva
de Maximiliano Batistella ou Maximiliano Batistela, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A.
falecido em 06 de setembro de 1970 devido a insuficiência respiratória e câncer brônquico, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de
serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos, bens imóveis; atestado de residência,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber benefício
do órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza necessárias para atendimento do
pedido.
Data de abrangência: 29/05/1982 - 19/10/1984
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 4089
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jandira Xavier Custodio ou Jandyra Xavier Custodio,
viúva de Miguel Custodio, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de fevereiro de
1954 devido a morte súbita, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: atestado de pobreza, pensionista; certidão de tempo de serviço, óbito, pensão, bens
imóveis, casamento, nascimento de Jandyra Xavier; declaração de bens imóveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/10/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4454
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Acondicionador: Modesto Claudio Correa
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nice da Silva Correa, viúva de Modesto Claudio Correa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de fevereiro de 1966 devido a rotura
vesicular e peritonite, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
declaração de propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza e pensionista; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/10/1979 - 13/05/1980
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 905
Acondicionador: 130
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracema Dias de Oliveira Teixeira, viúva de Nascimento
Luiz Teixeira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de janeiro de 1950 devido a
edema agudo do pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensão; declaração de bens imóveis, pensão, pobreza; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já
perceber benefício do órgão previdenciário e não apresentar as condições de pobreza necessárias
para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 10/03/1981 - 14/01/1988
Dimensão e suporte: 41 folhas em suporte papel
Número: 4368
Acondicionador: 111
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ondina de Freitas Marques, viúva de Natalino Marques
da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de agosto de 1975 devido a
enfisema pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão, registro municipal; propriedade de bens imóveis e tempo de
serviço; atestado de pobreza e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/11/1979 - 12/12/1980
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 1264
Acondicionador: 97
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ibraima Alves da Rosa, viúva de Naudelino da Rosa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de abril de 1962 devido a fibrilação
ventricular, solicita concessão de pensão vitalícia do Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de
pensionista e pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis e pensão; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/04/1978 - 16/06/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 325
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ida Formiga Costa, viúva de Nelson Ennes Costa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de novembro de 1963 devido a infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
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de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; atestado de pensionista, pobreza; declaração de
pensão, bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado
indeferindo a solicitação devido à requerente já receber pensão vitalícia, de valor maior que o salário
mínimo vigente.
Data de abrangência: 18/02/1982 - 27/07/1983
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 635
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nair Pereira Nunes, viúva de Nely Nunes, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço em 15 de fevereiro de 1965 devido a
fratura do crânio e choque traumático, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, nascimento de Rejane Pereira Nunes, Sérgio Renato Pereira Nunes, Marco
Antônio Pereira Nunes, Carlos Alberto Pereira Nunes e Paulo Cezar Pereira Nunes; tempo de serviço;
relatório; declaração de acidente de trabalho, pobreza; termo de sindicância; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 25/02/1981 - 15/06/1982
Dimensão e suporte: 51 folhas em suporte papel
Número: 182112001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Enedina Guimarães Bitencourt ou Enedina Guimarães
Bittencourt, viúva de Nemésio Rodrigues Bitencourt ou Nemésio Rodrigues Bittencourt, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de novembro de 1966 devido a câncer do esôfago,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo
de serviço, pensão, casamento, óbito, bens imóveis; atestado de pensionista; declaração de pensão;
atestado de pobreza, residência; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/10/1982 - 18/04/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1199
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aracy Verginia Feijó Oliveira, viúva de Nestor Oliveira,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de junho de 1948 em objeto de serviço
devido a esmagamento do crânio, solicita revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: processos de revisão de pensão e de pagamento de vencimentos integrais; título de pensão;
certidão de óbito; projeto de lei; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
A solicitação foi indeferida em decorrência da pensão vitalícia já ter sido revisada.
Data de abrangência: 14/03/1950 - 09/08/1982
Dimensão e suporte: 88 folhas em suporte papel
Número: 3733
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Conceição dos Santos Bilycz ou Conceição dos Santos
Belycz, viúva de Nicolau Bilycz ou Nicolau Belycz, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido
em 06 de abril de 1959 devido a ictus cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis;
atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis, pensionista; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/09/1979 - 15/10/1981
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
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Número: 4533
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Assumpção da Silva Gewehr, viúva de Nicolau Gewehr
Filho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de novembro devido a hemorragia
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo se serviço, quitação de dívida pública; atestado de residência fixa e pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/10/1975 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1185
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olinda Lameira Muniz, viúva de Norberto Ildefonso
Muniz, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de abril de 1961 devido a ictus
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, pensão e tempo de serviço; atestado de pensionista,
residência fixa e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/04/1981 - 03/11/1982
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 181612001
Acondicionador: 153
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Cecilia Maria Bordin de Baron, viúva de Norberto João
Baron, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de maio de 1967 devido a infarto
do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos, bens imóveis;
atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já
perceber benefício do órgão previdenciário.
Data de abrangência: 27/09/1982 - 07/03/1983
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1798
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Joaquina da Silva Cardozo, viúva de Oclides
Cardozo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de julho de 1959 devido a
insuficiência cardíaca, solicita o desarquivamento do processo de concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, tempo de serviço, pensão,
quitação de dívida pública; atestado de pobreza e viuvez, pensionista; laudo médico; declaração de
bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é indeferido pois a requerente
apresentava condições de saúde que lhe permitiam trabalhar. Após a solicitação de desarquivamento,
o processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/05/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 35 folhas em suporte papel
Número: 728
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Alzira da Rosa, viúva de Octacilio Bittencourt,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de junho de 1972 devido a insuficiência
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cardíaca congestiva, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de
pobreza e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/02/1975 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 4896
Acondicionador: 140
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Meyer Muther, viúva de Octacilio Correa Muther,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de novembro de 1975 devido a anóxia
cerebral, fibrilação auricular, cardiopatia arteriosclerótica, AVC e antigo, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de
serviço e propriedade de bens imóveis; procuração; atesado de residência fixa e pobreza; declaração
de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 08/09/1981 - 04/10/1983
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 346
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joana Larré Nunes, viúva de Octacilio Nunes, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de setembro de 1971 devido a sarcoma da bexiga,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de pensão,
bens imóveis, tempo de serviço, casamento, óbito; declaração de bens imóveis; atestado de pensão,
pobreza; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/09/1977 - 08/02/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 5348
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Laura Graeff Apparicio, viúva de Octavio Alves Apparicio,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de setembro de 1961 devido a edema
agudo pulmonar e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de óbito, tempo de serviço, casamento, pensão, pagamento de
imposto; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 22/11/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4636
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Portilho Aguirre Lhamby ou Maria Portilho
Aguirre Llambi, viúva de Octavio Lhamby ou Octavio Llamby, ferroviário da Rede Ferroviária Federal
S.A. falecido em 21 de junho de 1939 devido a câncer pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/10/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
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Número: 78
Acondicionador: 334
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dora Filomena Fernandes, viúva de Odacio da Silva
Fernandes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de fevereiro de 1956 devido a
carcinoma da próstata, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito, casamento, pagamento de imposto,
pensão; declaração de bens imóveis, pensão; atestado de pobreza, residência, pensionista; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/02/1976 - 27/10/1976
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2882
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Angelina Gonçalves de Quevedo, viúva de Odorico
Marques de Quevedo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de abril de 1949
devido a tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de
serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/06/1981 - 19/01/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3463
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Glacir Fontoura Vasconcellos, viúva de Olavo
Vasconcellos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de janeiro de 1963 devido a
hemorragia interna em consequência de um traumatismo tórax em acidente, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço e pensão; atestado médico e pensionista; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da requerente à
Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 26/06/1975 - 09/12/1981
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 309
Acondicionador: 78
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Benta Nunes Rodrigues, viúva de Olegário Rodrigues,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de julho de 1945 devido a câncer de
esôfago e caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de bens imóveis, pensionista; certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
bens imóveis; atestado de pobreza, residência, pensão; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 31/10/1975 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 461
Acondicionador: 67
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iolanda Rodrigues Borges, viúva de Olivas Borges,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de maio de 1960 devido a uremia e
insuficiência cardiorrenal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
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constam: certidão de tempo de serviço, pensão, casamento, óbito, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/01/1975 - 04/11/1975
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 3639
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Irene Silva dos Santos, viúva de Olmiro Fernandes dos
Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de abril de 1966 devido a cirrose
hepática, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, nascimento de Irene da Silva, bens imóveis, tempo de serviço; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de pensão, bens imóveis, causa da morte, tempo de serviço;
parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à requerente não ter completado
a instrução do processo.
Data de abrangência: 29/08/1979 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3745
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edy Martins da Silva, viúva de Olmiro Hilário da Silva,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de maio de 1970 devido a enfarte do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida
pública; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente não
apresentar as condições de pobreza necessárias para concessão do benefício.
Data de abrangência: 12/09/1981 - 07/08/1984
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3573
Acondicionador: 123
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Genny Lopes Garcia, viúva de Olmiro Lopes Garcia,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de junho de 1977 devido a câncer de
esôfago metastático, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/09/1980 - 28/12/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 820
Acondicionador: 116
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Brígida Ramos, viúva de Olynto Ramos, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de junho de 1963 devido a uremia, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de
serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/02/1980 - 15/08/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel

300

Número: 4424
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Justina Taborda Vitória ou Joaquina V itória, viúva de
Orischil Victorio Lucio ou Lucio Oristil Victoria, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido
em 25 de fevereiro de 1951 devido a câncer de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito traduzida e propriedade de
bens imóveis; atestado de residência fixa e viuvez; comprovante de pensão; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente
não apresenta as condições de pobreza que a lei visa amparar.
Data de abrangência: 09/06/1976 - 23/05/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4047
Acondicionador: 124
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Nausa Vianna Bernardes, viúva de Orlando Nunes
Bernardes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 16 de fevereiro de 1976 em
acidente de trabalho devido a hemorragia e desorganização cerebral consecutiva a fratura de ossos
do crânio, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de pensão;
certidão de casamento, óbito, intimação; atestado de residência, pobreza; auto de necrópsia;
ocorrência de acidente; folha de desligamento do serviço; termo de depoimento de Levino Pereira
Fraga, Geraldino Carneiro da Silva, Adão Osorio Rosa de Freitas, Jaci Guerino Nardon, Paulo
Fernandes Lemos, Antônio Waldomiro Julião, compromisso, declarações de Geraldino Carneiro da
Silva, Jaci Guerino Nardon, Levino Pereira Fraga; comunicação de acidente em serviço; telegrama;
artigo de jornal; parecer; portaria; laudo de exame pericial; despacho; exame toxicológico de Jaci
Guerino Nardon, Orlando Nunes Bernardes; relatório de inquérito policial; entre outros documentos.
O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 23/10/1980 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 72 folhas em suporte papel
Número: 632
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Judith Martins Campello, viúva de Oscar Campello,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em objeto de serviço em 04 de abril de 1961
devido a ferimento penetrante no fígado, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam:
processo administrativo de concessão de pensão vitalícia e gratificação adicional; certidão de
casamento, óbito; termo de sindicância; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 25/02/1981 - 15/06/1982
Dimensão e suporte: 73 folhas em suporte papel
Número: 2935
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Clementina Bertoldi Martins, viúva de Oscar da Rocha
Martins, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de janeiro de 1976 devido a
edema pulmonar agudo, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão;
atestado de residência fixa, médico, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens
imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/07/1977 - 17/04/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
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Número: 1204
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Luiza Granato Veiga, viúva de Oscar de Souza
Veiga, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de janeiro de 1974 devido a enfarte
do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, pagamento de imposto, óbito, casamento, pensão; atestado de
residência; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já receber amparo do
órgão previdenciário.
Data de abrangência: 08/04/1976 - 27/09/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4162
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Tereza de Jesus Oldani Serpa, viúva de Oscar Francisco
Serpa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de outubro de 1974 devido a
acidente vascular cerebral isquêmico e arteriosclerose universal, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de
bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; laudo médico;
declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/11/1980 - 29/10/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 511
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Santa Rodrigues, viúva de Oscar Rodrigues,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de junho de 1962 devido a infarto do
miocárdio e hepatite, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 04/02/1980 - 13/05/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 860
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Hilda Moreira da Rosa, viúva de Osmar Alves da Rosa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de dezembro de 1968 devido a carcinoma
de esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço, pagamento de imposto; atestado de pensionista,
residência; declaração de bens móveis e imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/11/1975 - 22/11/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1313
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Wilma Brum Maciel, viúva de Osmar Maciel, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de novembro de 1963 devido a tuberculose pulmonar
e alcoolismo, solicita concessão de pensão vitalícia a Celestino Goulart, Governador do Estado. Anexo
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constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado
de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/04/1979 - 10/04/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4554
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julia Furtado Soares Borguem, viúva de Osório
Borguem, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de março de 1970 devido a
choque irreversível, desidratação e terceiro gráo, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis;
atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; confirmação de pessoa idônea; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão
vitalícia devido à requerente já ser beneficiária do órgão previdenciário e não apresentar as
condições de pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 24/10/1980 - 05/10/1982
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 1460
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Osoria Mendes da Costa, viúva de Osorio Mendes da
Costa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 26 de abril de 1951 devido a edema
agudo do pulmão e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de bens imóveis, casamento, pensão, óbito, tempo de serviço;
atestado de residência, pensionista; declaração de pensionista, bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/04/1979 - 04/09/1979
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 209
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Beloni Vieira da Rosa, viúva de Osvaldo Lopes da Rosa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de agosto de 1963 devido a enfarte do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de
residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência da
requerente já receber uma pensão, possuindo condições de prover sua própria subsistência.
Data de abrangência: 18/01/1982 - 01/10/1984
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel

Número: 3760
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosita Roballo Loreto, viúva de Osvaldo Loreto,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de setembro de 1957 devido a
arteriosclerose cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça do Estado.
Anexo constam: atestado de pobreza, residência, pensionista; certidão de óbito, casamento, tempo
de serviço, pensão, bens imóveis; declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/08/1979 - 01/04/1981
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Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 3369
Acondicionador: 73
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Olindina Machado Godoy, viúva de Osvaldo Nicacio de
Godoy, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de outubro de 1971 devido a
caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 28/07/1975 - 24/10/1975
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 5533
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Barbosa Nascimento, viúva de Ozório Rodrigues
Nascimento, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 28 de maio de 1958 devido a
choque traumático e perfuração para esmagamento do pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de
bens imóveis e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pobreza e pensionista; declaração de
propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/12/1981 - 25/06/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4660
Acondicionador: 103
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ottilia Anastácio Pina ou Ottilia Anastácio Pinna, viúva
de Pantaleão Pina ou Pantalião Pinna, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de
janeiro de 1964 devido a morte súbita e cardioesclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão,
bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/11/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 682
Acondicionador: 115
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iracema Pinto de Mello, viúva de Pedro Antônio de
Mello, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de maio de 1959 em acidente de
trabalho devido a colapso cardíaco e tétano, solicita concessão de pensão vitalícia ao Diretor Geral do
Tesouro do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; requerimento;
certidão de nascimento de Sirlei de Mello, Semi de Mello, Serli de Melo, Izaira de Melo, Maria Cleci
de Melo, Fátima Regina de Melo, casamento, óbito; declaração de Antônio Laudelino Franco, Antônio
Santana Pacheco, Assis Rodrigues Fernandes, pessoa idônea, acidente de trabalho; resolução;
sindicância; portaria; atestado médico; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado
devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 26/03/1980 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 75 folhas em suporte papel
Número: 1917
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Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amélia Silveira Muccilo, viúva de Pedro Antônio
Muccilo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de abril de 1940 devido a
gangrena septicemia da bolsa escrotal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida
pública; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/05/1979 - 12/09/1979
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1035
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izaura Soares Thomaz, viúva de Pedro Bertoldo Thomaz,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de fevereiro de 1969 devido a trombose
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de bens móveis; atestado médico, de
pensionista e residência fixa e pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/03/1975 - 20/08/1975
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3734
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alzira Cabreira, viúva de Pedro Cabreira, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de dezembro de 1951 devido a síncope cardíaca, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de óbito,
casamento, tempo de serviço, pensão, tributos municipais; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/10/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1882
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Luiza da Rosa, viúva de Pedro Custódio da Rosa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de maio de 1972 devido a carcinoma
gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de pensionista
e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/04/1978 - 19/09/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 137
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Edydia Rodrigues de Oliveira, viúva de Pedro de Oliveira
ou Pedro Oliveira Segundo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 08 de agosto de
1969 devido a demenese-senil, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de
serviço; atestado de pobreza e pensionista; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação por falta de amparo legal.
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Data de abrangência: 30/11/1981 - 26/11/1982
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 2624
Acondicionador: 71
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Rodrigues Ferreira, viúva de Pedro Ferreira,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de dezembro de 1964 devido a câncer de
fígado, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexos constam: informação
de recebimento de pensão; declaração de bens imóveis; certidão de tempo de serviço, casamento,
óbito, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/07/1975 - 20/01/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 44
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Verônica Araújo de Mello, viúva de Pedro Lemos de
Mello, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de julho de 1969 devido a choque
anestésico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de tempo de serviço, óbito, pensão, casamento, bens imóveis; atestado de pensão, residência;
declaração de pensão, bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/01/1977 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3568
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Adalia Barros Medeiros, viúva de Pedro Medeiros,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de abril de 1975 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, pensão, tempo de serviço, óbito; atestado de pobreza, pensão;
laudo médico; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/08/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 10991200
Acondicionador: 146
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alda Fernandes Moiano ou Alda Fernandes Moyano,
viúva de Pedro Moyano ou Pedro Moiano, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19
de agosto de 1969 devido a inchação da coluna cervical e asfixia, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço,
quitação de dívida pública, bens imóveis, pensão; atestado de pobreza e pensionista; declaração de
pensão; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/07/1982 - 22/08/1983
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 1037
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alaides Ribas de Camargo, não constando o nome do
falecido, apenas sua função como ferroviário, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
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Estado. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia através do processo de
nº 1963/76 SJ.
Data de abrangência: 31/03/1975 - 01/06/1978
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 1963
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alaides Ribas Camargo, viúva de Pedro Onofre de
Camargo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de novembro de 1956 devido a
edema agudo pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/06/1976 - 21/12/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3049
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elmira Rios Payré, viúva de Pedro Payré, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de fevereiro de 1978 devido a parada cardíaca
decorrente de um bloqueio do coração e miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis e
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/07/1980 - 08/09/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1225
Acondicionador: 147
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Altair de Andrade Perini, viúva de Pedro Perini,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de março de 1982 devido a AVC
hemorrágico, hipertensão arterial sistêmica e doença broncopulmonar obstrutiva crônica, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pobreza; carnê de pagamento; parecer;
portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 06/04/1982 - 29/03/1982
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 653
Acondicionador: 96
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vitalina Marques Gonçalves, viúva de Pedro Rodrigues
Gonçalves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de abril de 1970 devido a
colapso cardíaco, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pagamento de impostos, pensão;
atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos.
O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/03/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
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Número: 1423
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Arlinda Teixeira Vasques, viúva de Pedro Vasques,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de janeiro de 1962 devido a abdômen
agudo em consequência de moléstia adquirida em serviço, solicita concessão de pensão vitalícia a
Mauro Knijnik, Secretário da Fazenda do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito;
assentamentos; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com seu
encaminhamento à CIMOR a fim de que se pronuncie sobre a existência de relação de causa e efeito
entre as funções exercidas pelo ferroviário e sua morte.
Data de abrangência: 03/04/1979 - 15/04/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3624
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Moraes Machado, Odilon Vianna
Machado, Ernestina Claudete Vianna Machado, João Pedro Vianna Machado, Eli Vianna Machado,
Odino Vianna Machado, Elita Vianna Machado e Olavo Vianna Machado, viúva e filhos de Pedro
Vianna Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de trabalho em 15
de agosto de 1962 devido a traumatismo crânio encefálico com fratura do crânio, solicita revisão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processo administrativo de concessão e revisão de pensão; certidão
de casamento, óbito, nascimento de Odilon Vianna Machado, Ernestina Claudete Vianna Machado,
João Pedro Vianna Machado, Eli Vianna Machado, Odino Vianna Machado, Elita Vianna Machado e
Olavo Vianna Machado; tempo de serviço; declaração de acidente de trabalho; resolução; termo de
sindicância; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao benefício
já ter sido revisado.
Data de abrangência: 03/09/1981 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 53 folhas em suporte papel
Número: 870
Acondicionador: 116
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Luiza Porto, viúva de Percival Porto, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de março de 1962 devido a câncer de esôfago, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/03/1980 - 08/09/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2329
Acondicionador: 100
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alsira Lidia de Souza Medeiros, viúva de Philomeno
Waldemar Medeiros, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 13 de setembro de 1971
devido a cardiopatia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis; atestado de pobreza; declaração de
pensão; procuração; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à
requerente não ter completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 21/06/1978 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 2086
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ceresmina Fonseca Cunha, viúva de Plínio Cunha,
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ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 08 de abril de 1970 devido a morte natural e
carcinoma metastático do fígado, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: solicitação manuscrita; certidão de casamento, óbito propriedade de bens imóveis,
tempo de serviço e pensão; atestado de pobreza e pensionista; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da
requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 14/04/1977 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 3644
Acondicionador: 137
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anarolina Gonçalves Pereira, viúva de Pradelino Pereira
das Neves, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de maio de 1976 devido a
ferimento penetrante no cérebro, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública;
atestado de pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/08/1981 - 28/12/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3717
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Elza Soares da Silva Blanco, viúva de Ramão Blanco,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de fevereiro de 1972 devido a acidente
vascular cerebral hemorrágico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, bens imóveis, casamento, pensão; atestado de pensionista,
pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber o benefício.
Data de abrangência: 09/08/1977 - 24/10/1977
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 1117
Acondicionador: 79
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Izabella dos Santos Andrade, viúva de Ramão Rodrigues
de Andrade, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 27 de junho de 1953 devido a
insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de imposto, casamento; atestado
de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/02/1976 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 15511200
Acondicionador: 151
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual o juiz de direito da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública
solicita que seja encaminhado o processo no qual Zila Nery da Silva, Rosângela Nery da Silva, Juliana
Nery da Silva, Vandréa Nery da Silva, viúva e filhas de Ramão Valente da Silva, ferroviário da Rede
Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço devido a carbonização em 04 de agosto de
1979, solicitam concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça Jarbas Lima. Anexo constam:
processo administrativo de concessão de pensão vitalícia e encaminhamento de processo; certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, nascimento de Rosângela Nery da Silva, Juliana Nery da Silva,
Vandréa Nery da Silva; auto de necrópsia; termo de sindicância; laudo médico; acórdão judicial;
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atestado de pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/09/1982 - 30/07/1986
Dimensão e suporte: 105 folhas em suporte papel
Número: 2930
Acondicionador: 121
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Santa Flores Pinheiro, viúva de Ramiro Gonçalves
Pinheiro, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de agosto de 1977 devido a
desequilíbrio ácido básico, acidose e diabete militus, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis e
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/07/1980 - 19/10/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 5374
Acondicionador: 76
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Faustina da Cruz Silva, viúva de Reynaldo Luz da Silva,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 02 de agosto de 1950 sem motivo da morte
citado, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 11/12/1975 - 19/10/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3233
Acondicionador: 84
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carmelina Pereira, viúva de Reynaldo Pereira, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de outubro de 1955 devido a insuficiência cardíaca,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de residência; declaração de
bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 24/05/1976 - 21/12/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1284
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Leontina Stroher, viúva de Reynaldo Stroher, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de janeiro de 1960 devido a TBC pulmonar, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de residência fixa, pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis e pensionista; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/03/1975 - 01/12/1975
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 2583
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Acondicionador: 134
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Arminda de Souza Brandt, viúva de Rodolfo Brandt,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 22 de agosto de 1972 devido a edema agudo
do pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 23/06/1981 - 07/12/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 4577
Acondicionador: 139
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ondina Pereira dos Santos, Edison dos Santos, Eunice
dos Santos, Ana Maria dos Santos, Élvio dos Santos, Sérgio dos Santos e Rudinei dos Santos, viúva e
filhos de Rodolfo dos Santos ou Rudolfo dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A.
falecido em acidente de trabalho em 18 de março de 1958 devido a esmagamento do tórax por trem,
solicitam revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processos administrativos de concessão e
revisão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, nascimento de Edison dos Santos, Eunice
dos Santos, Ana Maria dos Santos, Élvio dos Santos, Sérgio dos Santos e Rudinei dos Santos; tempo
de serviço; resolução; depoimento; termo de sindicância; declaração de acidente de trabalho;
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já ter sido
revisado.
Data de abrangência: 06/11/1981 - 03/06/1982
Dimensão e suporte: 60 folhas em suporte papel
Número: 262
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aurora Costa Abreu, viúva de Rodolfo Roque de Abreu,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de agosto de 1942 devido a insuficiência
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, propriedade e bens imóveis e tempo de serviço; atestado de residência
fixa, pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/01/1980 - 14/12/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 2002
Acondicionador: 99
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Erondina Pain de Siqueira Borges, viúva de Romeu
Ribeiro Borges, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 20 de abril de 1960 devido a
trombose cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis; atestado de
pensionista, residência fixa e pobreza; título eleitoral; declaração de pensionista; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/01/1978 - 14/12/1978
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3409
Acondicionador: 84
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Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Laura Alves Lobato, viúva de Rubens da Silva Lobato ou
Rubem da Silva Lobato, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de janeiro de 1960
devido a neoplastia gástrica, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, óbito, casamento, bens imóveis; declaração de
pensão; atestado de pobreza; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer
indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente possuir imóvel de expressivo valor
venal.
Data de abrangência: 31/08/1976 - 09/11/1976
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 1379
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Laura Alves Lobato, viúva de Rubens da Silva Lobato ou
Rubem da Silva Lobato, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 21 de janeiro de 1960
devido a neoplasia gástrica, solicita concessão de pensão vitalícia a Amaral de Souza, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis,
arrolamento de bens; atestado de residência, pobreza, pensionista; declaração de pensão; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/04/1979 - 13/07/1979
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Número: 4084
Acondicionador: 125
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Carolina Augusta Nunes, viúva de Rufino dos Santos
Nunes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de dezembro de 1968 em objeto de
serviço devido a anemia aguda, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
processo de solicitação de pensão; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e auto de
necrópsia; declaração de acidente de trabalho; cálculo de revisão de pensão; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação é arquivada em decorrência da revisão
de pensão já ter sido concedida.
Data de abrangência: 12/05/1969 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 68 folhas em suporte papel
Número: 3460
Acondicionador: 92
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vicentina Ferraz de Almeida, viúva de Sady Pereira de
Almeida, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de novembro de 1973 devido a
acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão a Sinval Guazzelli, Governador do Estado.
Anexo constam: solicitação manuscrita; ofício; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço e
pensão; atestado de residência fixa e pobreza; laudo médico; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da
requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 02/09/1977 - 29/04/1982
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 2393
Acondicionador: 91
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vicentina Di Giorgio, viúva de Salvador Di Giorgio,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de setembro de 1960 devido a hemoptise
fulminante e T.B.C. pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão;
atestado de residência fixa e pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis; atestado de
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pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/05/1977 - 24/10/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 643
Acondicionador: 115
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Iolanda Rodrigues Franco e Ilza Rodrigues Franco, filhas
de Salvador Rodrigues Franco, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 03 de março de
1959 em objeto de serviço devido a traumatismo de crânio em acidente, solicitam revisão de pensão
a Celestino Goulart, Secretário da Justiça. Anexo constam: requerimento; portaria; certidão de óbito,
casamento, inquérito policial, nascimento de José Carlos Colares Franco, Antônio Carlos Colares
Franco, Paulo Roberto Colares Franco, Ademir Colares Franco, Iolanda Castro Franco, Ilza Castro
Franco, compromisso de tutor; declaração de acidente de trabalho; resolução; parecer; termo de
depoimento de Luiz Trindade, Sergio Gomes da Silva, Onofre Jovelino das Virgens; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão.
Data de abrangência: 03/03/1980 - 11/03/1981
Dimensão e suporte: 94 folhas em suporte papel
Número: 420
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria das Neves Pereira Pinto, viúva de Santo Ângelo
Preto Pinto, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de trabalho em 09 de
novembro de 1948 devido a traumatismo decorrente de explosão de locomotiva, solicita revisão de
pensão vitalícia ao Secretário de Administração. Anexo constam: processo administrativo de
concessão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; declaração de
idoneidade pública, acidente de trabalho; título de pensão; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já ter sido revisado.
Data de abrangência: 12/02/1981 - 15/02/1982
Dimensão e suporte: 54 folhas em suporte papel
Número: 4591
Acondicionador: 87
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Aurélia Vasconcellos Moura, viúva de Santos Moura,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de agosto de 1965 devido a tuberculose
pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de pensão, casamento, óbito, bens imóveis, tempo de serviço; atestado de residência, pensão;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/11/1976 - 25/11/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 259
Acondicionador: 88
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anna Rita Narvaz Pedroso, viúva de Santos Pedroso,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 01 de junho de 1962 devido a câncer gástrico
e caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de pensão, casamento, óbito, bens imóveis, tempo de serviço; atestado de pensão, pobreza;
declaração de pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/10/1976 - 14/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
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Número: 7501200
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Celina de Souza Ramos, viúva de Satyro Ferreira
Ramos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 23 de fevereiro de 1982 devido a
acidente vascular cerebral solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública, bens
imóveis; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente não
apresentar as condições de pobreza necessárias para concessão do benefício.
Data de abrangência: 03/05/1982 - 10/03/1983
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4409
Acondicionador: 94
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Francisca Luiza Badke Soares, viúva de Saul Ramos
Soares, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de junho de 1952 devido a
fraqueza circulatória decorrente de obstrução das coronárias, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens
imóveis, pensão; atestado de pensionista, pobreza; declaração de pensão; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 28/11/1977 - 20/11/1980
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 5509
Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alexandrina Gonçalves de Souza Araujo, viúva de
Sebastião Ferreira de Araujo, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de setembro
de 1970 devido a uremia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço;
atestado de pobreza e pensionista; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/11/1975 - 16/11/1976
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 385
Acondicionador: 142
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maurília Ribas Ferreira, viúva de Sebastião José Ferreira,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S. A. falecido em 22 de outubro de 1969 devido a caquexia e
câncer da próstata, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente não apresentar as condições de pobreza
necessárias para concessão do benefício.
Data de abrangência: 20/11/1981 - 15/05/1984
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 2360
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alaide Monteiro da Silva ou Alayde Monteiro da Silva,
viúva de Serafim João da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 18 de
setembro de 1967 devido a edema agudo de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao
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Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis, tempo
de serviço; atestado de pobreza, residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/06/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2682
Acondicionador: 101
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Antonia Muniz Barreto da Silva, viúva de Serafim
Rodrigues da Silva, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 11 de novembro de 1964
devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/07/1978 - 19/12/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1999
Acondicionador: 154
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Philomenna Menna Sassi, viúva de Severino Sassi,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 04 de julho de 1972 devido a caquexia,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; atestado de pobreza e pensionista; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência da
requerente possuir condições para prover sua própria subsistência.
Data de abrangência: 03/12/1982 - 14/06/1983
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 3056
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Zilda Vicente dos Santos Ramão, viúva de Silvio Ramão,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 30 de novembro de 1969 devido a edema
agudo do pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; declaração
de propriedade de bens imóveis; atestado de pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 27/05/1981 - 13/01/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3840
Acondicionador: 93
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eurides de Souza Telles, viúva de Tamarino Telles,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de março de 1967 devido a caquexia
cancerosa, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, quitação de dívida pública;
atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/09/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 165

315

Acondicionador: 77
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Doralina Faria Marques, viúva de Theodoro Marques,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de junho de 1962 devido a infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço e pensão; atestado de pobreza e pensionista; declaração de
propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 24/10/1975 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 3048
Acondicionador: 108
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Orfila Peres Mattive, viúva de Ulisses Mattive,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 15 de fevereiro de 1965 devido a câncer
gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de pobreza,
pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/07/1979 - 17/05/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1126
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulina Azevedo Marques, viúva de Ursulino Marques,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de abril de 1965 devido a parada cardíaca,
edema agudo no pulmão e cor pulmonale crônica, solicita o desarquivamento do processo nº 2852/68
para que seja encaminhada a solicitação de pensão vitalícia à Secretaria do Interior e Justiça. Anexo
constam: processo de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; declaração de pensionista e de propriedade de bens imóveis; atestado
de residência fixa, pobreza e pensionista; ofício; solicitação manuscrita; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/01/1968 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 51360800
Acondicionador: 144
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Avelina Camargo Rodrigues, viúva de Valdemar
Rodrigues, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 12 de fevereiro de 1965 por falta
de assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens
imóveis, pensão; atestado de pensionista, pobreza; declaração de pensão; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 08/12/1981 - 23/05/1983
Dimensão e suporte: 25 folhas em suporte papel
Número: 5560
Acondicionador: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Amenaides Conceição dos Santos, viúva de Valdomiro
dos Santos, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de setembro de 1969 devido a
infarto do miocárdio, hipertensão e arterial, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
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Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo
de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis;
procuração; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/12/1981 - 16/11/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2022
Acondicionador: 107
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alsira Prates de Oliveira, viúva de Valdomiro Prates de
Oliveira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de novembro de 1973 devido a
caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de tempo de serviço, casamento, óbito, bens imóveis, pensão; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/05/1979 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3952
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Eva Corrêa da Silva, viúva de Valdomiro Silva, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de janeiro de 1955 devido a tuberculose pulmonar,
solicita concessão de pensão vitalícia a José Amaral de Souza, Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; declaração de
bens móveis e imóveis; atestado de pensão, residência; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/09/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4172
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo de pensão pelo qual Vicentina Lucas Valloni, viúva de Venuto
Mendes Valloni, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de janeiro de 1967,
devido a infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Presidente da Comissão de
Pensões Vitalícias do Estado do Rio Grande do Sul. Anexo constam: certidão de casamento, óbito,
tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de pensionista e pobreza; ofício;
parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto
que a validade dos documentos está comprometida.
Data de abrangência: 12/10/1976 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 762
Acondicionador: 116
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gercy Severo de Araújo, Matilde Severo Araújo e Maria
Clotilde Severo Araújo, viúva e filhas de Veríssimo Alves de Araújo ou Verícimo Alves de Araújo,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 24 de setembro de 1957 devido a
esmagamento do tórax e fratura do crânio decorrente de acidente de trabalho, solicita revisão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo administrativo de concessão e
revisão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, nascimento de Matilde Severo Araújo e
Maria Clotilde Severo Araújo; resolução; parecer; portaria; entre outros documentos. A Comissão de
Pensões Vitalícias decidiu arquivar o processo devido ao benefício já estar revisado.
Data de abrangência: 12/03/1980 - 22/06/1980
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Dimensão e suporte: 73 folhas em suporte papel
Número: 1145
Acondicionador: 117
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Porcina Vieira de Souza Cavalari, viúva de Victor Cavalari
Filho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 29 de julho de 1979 devido a infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de serviço; atestado de pobreza
e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente possuía um imóvel e era
pensionista da Previdência Social.
Data de abrangência: 14/03/1980 - 21/07/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4614
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vicentina Vitoria Eugenia Ramão, viúva de Victor
Ramão, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 17 de abril de 1953 devido a
tuberculose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 10/11/1975 - 27/10/1976
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 659
Acondicionador: 115
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria da Silva Mendes, viúva de Virgilio Godinho
Mendes ou Vergilio Godinho Mendes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 07 de
março de 1966 devido a embolia pulmonar e bloqueio aurículo ventricular, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento,
óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis,
pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/12/1979 - 08/09/1980
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 634
Acondicionador: 129
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ecy Melo Pires ou Eci Melo Pires, viúva de Vonyr Pires,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em acidente de serviço em 26 de outubro de
1971 devido a asfixia por queimadura de terceiro grau generalizada, solicita revisão de pensão
vitalícia ao Secretário de Administração. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento
de Cleonice Melo Pires; termo de sindicância; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido ao benefício já estar com o valor revisado.
Data de abrangência: 25/02/1981 - 15/06/1982
Dimensão e suporte: 84 folhas em suporte papel
Número: 101
Acondicionador: 2838
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Semilia Prestes Pereira, viúva de Waldemar Costa
Pereira, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 13 de dezembro de 1961 devido a
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colapso cardíaco, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/08/1978 - 19/12/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3286
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Vicentina Rodrigues de Moraes, viúva de Waldomiro
Moraes, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 19 de junho de 1970 devido a
adenocarcinoma gástrico com metástases pancreáticas, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
bens imóveis; atestado de pensionista, pobreza; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/06/1978 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 1931
Acondicionador: 132
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Veranisia Dorneles Alves, viúva de Walter Alves,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de junho de 1974 devido a câncer de
estômago e metástase de pulmão, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens imóveis, pensão; atestado de
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente já receber pensão
vitalícia, tendo condições de subsistência.
Data de abrangência: 07/04/1981 - 10/03/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel 4463
Número: 4463
Acondicionador: 86
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Paulina Belem de Carvalho, viúva de Walter Peixoto de
Carvalho, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 06 de abril de 1967 devido a
acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão;
atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo pensão vitalícia.
Data de abrangência: 07/11/1976 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 1482
Acondicionador: 131
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Julieta de Almeida Machado, Sônia Regina de Almeida
Machado, Eron Ricardo de Almeida Machado, Sandra Mara de Almeida Machado e Edison Airon de
Almeida Machado, viúva e filhos de Wanderson Machado, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A.
falecido em 10 de junho de 1963 em objeto de serviço devido a queimaduras de primeiro, segundo e
terceiro grau, solicitam revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de
solicitação e revisão de pensão; certidão de nascimento, casamento, óbito e ocorrência policial;
declaração de acidente de trabalho; termo de sindicância; parecer contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. A solicitação foi arquivada em decorrência de a pensão já ter sido revisada.
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Data de abrangência: 05/09/1963 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 74 folhas em suporte papel
Número: 4413
Acondicionador: 126
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Margarida da Silva Costa, viúva de Washington Wilson
da Costa, ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de julho de 1965 em acidente de
trabalho devido a traumatismo cranioencefálico e otorragia, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão vitalícia, indagações policiais sobre morte e lesões
corporais por acidente ferroviário, revisão de pensão vitalícia; certidão de tempo de serviço, óbito,
casamento, nascimento de Rute da Silva Costa, Ana Alice da Silva Costa, Neemias da Silva Costa,
intimação; sindicância; depoimento de Dionisio Henrique, Floracildo Antunes da Silva; portaria;
resolução; declaração de acidente de trabalho; relatório de acidente ferroviário; fotografia; termo de
compromisso; auto de necrópsia, declarações de Dionisio Henrique; parecer; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 19/11/1980 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 55 folhas em suporte papel
Número: 2942
Acondicionador: 135
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Margarida da Silva Costa, Ana Alice da Silva Costa,
Neemias da Silva Costa e Rute da Silva Costa, viúva e filhos de Washington Wilson da Costa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 31 de julho de 1965 em objeto de serviço
devido a acidente de trem, solicitam concessão de pensão especial ao Governador do Estado. Anexo
constam: processo de revisão de pensão; artigo de jornal; certidão de nascimento, casamento,
intimação e tempo de serviço; relatório; fotografias; auto de necrópsia; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão especial e revertendo o benefício de Neemias da Silva Costa, por completar a maioridade,
para as filhas da requerente.
Data de abrangência: 05/12/1980 - 26/12/1984
Dimensão e suporte: 59 folhas em suporte papel
Número: 1351
Acondicionador: 98
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice de Araújo Heiger, viúva de Willy Heiger, ferroviário
da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 25 de janeiro de 1956 devido a câncer de intestino,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, pagamento de impostos; atestado de pensionista,
residência; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/05/1978 - 01/09/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4774
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Durajski, viúva de Witold Durajski, ferroviário da
Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 10 de setembro de 1975 devido a insuficiência pulmonar e
doença broncopulmonar obstrutiva crônica, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
quitação de dívida pública; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista, declaração de bens
imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 18/11/1975 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3428
Acondicionador: 122
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alice Pereira de Freitas, viúva de Zeferino Freitas,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 14 de abril de 1959 devido a colapso central,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo
de serviço, casamento, óbito, pagamento de impostos, bens imóveis, pensão; atestado de residência,
pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 09/09/1980 - 16/03/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1953
Acondicionador: 106
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Lidia Pinto de Brum Fróes, viúva de Zely Chagas,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 05 de setembro de 1973 devido a câncer de
esôfago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; declaração de bens imóveis; atestado de
pobreza, pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/09/1979 - 21/05/1979
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 400
Acondicionador: 104
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosa Schultz da Costa, viúva de Zózimo Amaro da Costa,
ferroviário da Rede Ferroviária Federal S.A. falecido em 09 de setembro de 1932 devido a tuberculose
pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista;
declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/07/1978 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Vínculo: Viação Férrea
Número: 3778
Caixa: 85
Descrição: Processo administrativo pelo qual Braziliana Zaccaro Albo, viúva de Almerindo Altino Lobo,
ferroviário da Viação Férrea falecido em 29 de julho de 1969 devido a carcinoma de bexiga, solicita
revisão de pensão especial a João Sperb Sanseverino, Secretário de Justiça, e a Sinval Guazelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de
Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 27/09/1976 - 18/11/1983
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 416
Caixa: 128
Descrição: Processo administrativo pelo qual Eloá de Almeida Vieira e Luiz Carlos de Almeida Vieira,
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viúva e filho de Abél Vaz Vieira, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 02 de
janeiro de 1956 em objeto de serviço devido a violente sem assistência médica, solicitam revisão de
pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação de pensão; certidão de
nascimento, casamento, óbito; relatório de acidente; sindicância; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação é arquivada em decorrência de a pensão já ter sido
revisada.
Data de abrangência: 10/11/1963 - 08/06/1982
Dimensão e suporte: 67 folhas em suporte papel
Número: 3839
Caixa: 74
Descrição: Processo administrativo pelo qual Herondina da Silva e Silva, viúva do ferroviário Abilio da
Silva, falecido em 10 de junho de 1956 sem causa da morte citada, solicita ao Secretário do Interior e
Justiça a devolução dos documentos constantes no seu processo de solicitação de pensão. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; certidão de pensão, bens imóveis; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a concessão dos documentos solicitados.
Data de abrangência: 23/09/1975 - 15/10/1975
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4000
Caixa: 74
Descrição: Processo administrativo pelo qual Herondina da Silva e Silva, viúva de Abilio da Silva,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 10 de junho de 1956 devido a
insuficiência cardíaca, solicita a concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço, pagamento de
imposto; laudo médico; atestado de residência, pensão; declaração de bens móveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/09/1975 - 27/10/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 848
Caixa: 89
Descrição: Processo administrativo pelo qual Jacy Mendes de Souza, viúva de Adão Nunes de Souza,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 03 de outubro de 1966 de causas não
informadas, solicita revisão de pensão vitalícia ao Secretário do Interior e Justiça. Anexo constam:
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao nome da requerente
não constar nos registros de pensionistas e não atender o solicitado pela Comissão
Data de abrangência: 14/03/1977 - 23/04/1990
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 126312001
Caixa: 148
Descrição: Processo administrativo pelo qual Leda Rodrigues da Silva, viúva de Adil Santiago da Silva,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 14 de maio de 1962 em acidente de
trabalho devido a queimaduras generalizadas, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam:
processo de solicitação de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, nascimento de Alcir
Rodrigues da Silva, Cleber Rodrigues da Silva, Ademir Rodrigues da Silva, Nilda Rodrigues da Silva,
Alzenir Rodrigues da Silva; declaração de acidente de trabalho; portaria; sindicância; depoimento de
João Mathias Schimidt Sprender, José de Lima Lucas, João Ouriques Barboza; parecer; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 11/08/1982
Dimensão e suporte: 65 folhas em suporte papel
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Número: 3706
Caixa: 93
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Tixeira da Trindade Soares, viúva de Alfredo
Martins Soares, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 04 de julho de 1957
devido a edema pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, tempo de serviço, bens imóveis; atestado de
residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 18/07/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 417
Caixa: 128
Descrição: Processo administrativo pelo qual Idenir Pereira de Pereira, viúva de Alvaro Ferraz Pereira,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 20 de junho de 1958 em objeto de
serviço, solicita revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de revisão de
pensão; solicitação manuscrita; ficha individual; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi arquivada em decorrência de a pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 10/04/1964 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 42 folhas em suporte papel
Número: 126212001
Caixa: 148
Descrição: Processo administrativo pelo qual Suely Menezes Vargas, viúva de Amaro de Souza Vargas,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 24 de agosto de 1961 em acidente de
trabalho devido a traumatismo disseminado por todo corpo, solicita revisão de pensão vitalícia.
Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia, autuação; declaração de acidente de
trabalho; certidão de casamento, óbito, intimação, tempo de serviço; portaria; sindicância sobre
acidente de trabalho; relatório de inquérito; termo de compromisso, declarações de José Novelli,
João Viana Neto, Adail Martins, Denis Severo Bitencourt, Jorge Soares do Amaral, Vangelista
Rodrigues Flores; tabela de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 11/08/1982 - 29/07/1982
Dimensão e suporte: 79 folhas em suporte papel
Número: 126512001
Caixa: 148
Descrição: Processo administrativo pelo qual Ruy Delhães de Oliveira, tutor de Joaquim da Cunha
Cardoso, Manoel da Cunha Cardoso, João da Cunha Cardoso, José da Cunha Cardoso e América da
Cunha Cardoso, filhos de Amaro Santiago Cardoso, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul
falecido em 14 de julho de 1957 devido a ferimento contuso da região (ilegível), solicita revisão de
pensão. Anexo constam: processo de solicitação de pagamento de vantagens deixadas de receber,
concessão de pensão; declaração de acidente de trabalho; certidão de óbito de Amaro Santiago
Cardoso, Joana Viana Cardoso, nascimento de Joaquim da Cunha Cardoso, Manoel da Cunha
Cardoso, João da Cunha Cardoso, José da Cunha Cardoso, América da Cunha Cardoso, compromisso
de tutela; portaria; ata de instalação; depoimento de Leonardo Carlos Serba, João Rodrigues Santana,
Antônio Cunha Gonçalves, Jovelino da Silva; decreto; portaria; parecer; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 11/08/1982
Dimensão e suporte: 69 folhas em suporte papel
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Número: 126812001
Caixa: 149
Descrição: Processo administrativo pelo qual Nilza Piccinini da Silva ou Nilza Picinini da Silva, viúva de
Antônio José da Silva, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 15 de março de
1954 em acidente de trabalho causado por uma locomotiva da Viação Férrea, quando se encontrava
em serviço de ronda de um carro acidentado, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam:
processo de solicitação de pensão vitalícia; portaria; certidão de óbito, casamento, nascimento de
Neli da Silva, Valdomiro da Silva, Antônio da Silva; declaração de acidente de trabalho; sindicância
sobre acidente; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter
sido revisada.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 11/08/1982
Dimensão e suporte: 94 folhas em suporte papel
Número: 748
Caixa: 116
Descrição: Processo administrativo pelo qual Antônia Monteiro Vieira, Léo Onofre Gonçalves Vieira,
Neron Gonçalves Vieira, Maria da Graça Gonçalves Vieira, viúva e filhos de Aristóteles Gonçalves
Vieira ou Aristócrates Gonçalves Vieira, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em
acidente de trabalho em 25 de outubro de 1961 devido a carbonização, solicitam revisão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo administrativo de concessão e revisão de
pensão vitalícia, gratificação adicional; certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; declaração de
acidente de trabalho; termo de sindicância; resolução; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido ao benefício já estar revisado.
Data de abrangência: 03/07/1963 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 85 folhas em suporte papel
Número: 2457
Caixa: 107
Descrição: Processo administrativo pelo qual Anadyr Pinto Prates, viúva de Arnóbio Brunet Prates,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul e tendo prestado serviço em Corpos Provisórios da
Brigada Militar, e falecido em 1951, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de tempo de serviço; informação; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido ao tempo de
serviço prestado ao Estado não ter atingido o limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 13/06/1979 - 04/08/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 299
Caixa: 88
Descrição: Processo administrativo pelo qual Alexandra de Almeida Fernandes, viúva de Arsenio
Fernandes, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 25 de maio de 1960 devido
a carcinoma de faringe e língua, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de
pobreza, pensão; declaração de bens imóveis, pensionista; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 15/10/1976 - 29/09/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4519
Caixa: 98
Descrição: Processo administrativo pelo qual Luiza Gelsomina Cauduro, viúva de Arthur Niderauer
Cauduro ou Arthur Niederauer Cauduro, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido
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em 16 de dezembro de 1956 sem causa da morte citada, solicita complementação de pensão vitalícia
a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, recebimento
de valores, pensão; atestado de pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com parecer indeferindo a concessão de complementação de pensão por falta de amparo
legal.
Data de abrangência: 31/05/1978 - 28/02/1980
Dimensão e suporte: 23 folhas em suporte papel
Número: 4044
Caixa: 124
Descrição: Processo administrativo pelo qual Célia Capuano Amrayn Acosta ou Célia Capuano Acosta,
viúva de Ary Gonçalves Acosta, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 02 de
julho de 1949 em acidente de trabalho devido a fratura da base do crânio, solicita revisão de pensão
vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia, revisão de pensão; declaração de
pessoa idônea, acidente de trabalho; relatório sobre acidente pessoal; certidão de casamento, óbito,
nascimento de Alcir Amrain Acosta, Alceu Amrayn Acosta, Elizabeth Amrain Acosta, tempo de serviço;
portaria; projeto de lei; atestado de pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 23/10/1980 - 04/06/1982
Dimensão e suporte: 81 folhas em suporte papel
Número: 883
Caixa: 79
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Cândida de Araújo Gomes, viúva de Audelício
Gomes, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 28 de março de 1972 com
causa da morte sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pagamento
de impostos, bens imóveis, pensão; atestado de pobreza; título de aposentadoria; parecer; entre
outros documentos. O processo é arquivado devido ao não comparecimento da requerente à
Comissão.
Data de abrangência: 04/08/1975 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 4233
Caixa: 73
Descrição: Processo administrativo pelo qual Enidia Antunes Pereira, viúva de Barsanupio Pereira,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 09 de junho de 1961, solicita concessão
de pensão vitalícia ao Diretor Geral do Tesouro do Estado. Anexo constam: certidão de casamento e
óbito; declaração de pensão; título de aposentadoria; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi indeferida, visto que a requerente não apresenta as condições
de pobreza que a lei visa amparar.
Data de abrangência: 26/07/1977 - 05/09/1975
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 694
Caixa: 88
Descrição: Processo administrativo pelo qual Enidia Antunes Pereira, viúva de Barsanupio Pereira,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 09 de junho de 1961 devido a asma
cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
óbito, casamento; título de aposentadoria; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido à requerente já perceber pensão por
morte do cônjuge.
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Data de abrangência: 26/10/1976 - 24/05/1977
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 1608
Caixa: 81
Descrição: Processo administrativo pelo qual Aracy Duarte dos Santos, viúva de Dario Cardoso dos
Santos, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 18 de maio de 1963 devido a
câncer gástrico, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazelli, Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão; título de aposentadoria; atestado
de pobreza, pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria, entre outros
documentos.
Data de abrangência: 30/03/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3400
Caixa: 73
Descrição: Processo administrativo pelo qual Emilia Maria Simas de Almeida, viúva de Evaldo
Rodrigues Almeida, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 23 de outubro de
1950 em acidente de trabalho, devido a choque traumático com fratura dos ossos do cranco e
arrancamento parcial dos membros superiores, solicita ao Governador do Estado revisão de pensão.
Anexo constam: certidão de óbito; título de pensão; resolução de aposentadoria; parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente já
recebia uma quantia mensalmente fixa de pensão.
Data de abrangência: 14/08/1975 - 14/11/1975
Dimensão e suporte: 07 folhas em suporte papel
Número: 126712001
Caixa: 149
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria das Neves Fortes, viúva de Fidelcino Dias Fortes,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 30 de novembro de 1957 em acidente
de trabalho devido a eletrocussão, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de
solicitação de concessão e revisão de pensão vitalícia; declaração de acidente de trabalho; certidão
de casamento, nascimento de Gloria das Neves Fortes, Tristão Neves Fortes, óbito; portaria;
declaração de dependentes, pessoa idônea; parecer; ata de instalação; depoimento de Miguel
Ricardo Dias, Alcides Caidas Rocha, João Damasceno Gutierres, Manoel Ozorio Barreto de Lima,
Antônio Vargas dos Santos; portaria; resolução; entre outros documentos. O processo é arquivado
devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 11/08/1982
Dimensão e suporte: 82 folhas em suporte papel
Número: 133312001
Caixa: 149
Descrição: Processo administrativo pelo qual Ercilia Mateus Verffel, viúva de Fidencio Verffel,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 19 de dezembro de 1971 devido a
infarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de pagamento de impostos, tempo de serviço, óbito, casamento; declaração de pensão;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a concessão de
pensão vitalícia devido à requerente já perceber benefício do órgão previdenciário e não apresentar
as condições de pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 25/07/1984
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
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Número: 292208001
Caixa: 143
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Luiza Constante Fonseca, viúva de Francisco
Fonseca, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 04 de janeiro de 1968 devido
a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: cédula de identidade; declaração de bens imóveis; confirmação de bens imóveis; certidão
de tempo de serviço, pensão, casamento, óbito, bens imóveis, pagamento de impostos; atestado de
residência, pensionista; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/03/1982 - 27/07/1983
Dimensão e suporte: 24 folhas em suporte papel
Número: 2837
Caixa: 91
Descrição: Processo administrativo pelo qual, Maria Dolores Padilha, filha de Francisco Padilha,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, solicita concessão de pensão vitalícia recebida pela
viúva Maria Dolores Padilha, falecida em 22 de abril de 1977, ao Secretario da Administração do
Estado. Anexo constam: comprovante de renda; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documento. O processo é finalizado indeferindo a solicitação por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 21/06/1977 - 23/09/1977
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 714
Caixa: 115
Descrição: Processo administrativo pelo qual Analia Machado Rodrigues, viúva de Galdino Muskopf
Rodrigues, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 09 de setembro de 1956 em
acidente de trabalho devido a derrame cerebral em consequência de traumatismo, solicita revisão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processo de revisão de pensão vitalícia, solicitação de pensão
vitalícia; certidão de óbito, casamento, nascimento de Alcy Machado Rodrigues, Gessy Machado
Rodrigues, Elvori Machado Rodrigues, Ledy Machado Rodrigues, Nelci Machado Rodrigues, Vanderlei
Machado Rodrigues, casamento de Valmir Stangerlin D Avila e Maria Elcy Machado Rodrigues;
declaração de acidente de trabalho; resolução; relatório de inquérito; parecer; portaria; entre outros.
O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 10/03/1980 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 80 folhas em suporte papel
Número: 1088
Caixa: 117
Descrição: Processo administrativo pelo qual Irma Keller Lucas de Mello, viúva de Hermes Lucas de
Mello, motorista ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 19 de abril de 1956
em objeto de serviço devido a hemorragia intra abdominal, solicita revisão de pensão ao Governador
do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e revisão de pensão, autuação policial certidão
de casamento e óbito; declaração de acidente de trabalho; ocorrência policial; relação de
gratificações adicionais; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi arquivada visto que a pensão já havia sido revisada.
Data de abrangência: 31/10/1956 - 16/06/1982
Dimensão e suporte: 73 folhas em suporte papel
Número: 1301
Caixa: 80
Descrição: Processo administrativo pelo qual Marcia Machado Santana, viúva de Honorio Antonio
Santanna, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul, solicita concessão de pensão vitalícia ao
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Governador do Estado. Anexo constam: parecer; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada
devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 26/01/1976 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 02 folhas em suporte papel
Número: 4048
Caixa: 124
Descrição: Processo administrativo pelo qual Aristocla Kulmann Ascal ou Aristocla Hulmann Ascal,
viúva de Izilindro Ascaro Ascal, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 16 de
junho de 1968 em acidente de trabalho devido a hemorragia extradural subsequente a fratura de
ossos do crânio, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de
pensão vitalícia; declaração de acidente de trabalho; certidão de casamento, nascimento de Tania
Marli Kulmann Ascal, Valdecir Kulmann Ascal, Henrique Renato Kulmann Ascal, Jorge Alberto
Kulmann Ascal, Carlos Juarez Kulmann Ascal, bens imóveis, óbito, pagamento de impostos, acidente
de trânsito; atestado de bens imóveis; resolução; sindicância; relatório sobre acidente; telegrama;
auto de necrópsia; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à
pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 23/10/1980 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 68 folhas em suporte papel
Número: 126012001
Caixa: 148
Descrição: Processo administrativo pelo qual Julieta Lima Ferreira, viúva de João Ferreira, ferroviário
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 10 de março de 1960 em acidente de trabalho
devido a fratura do crânio, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação
e revisão de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito, nascimento de Clovis Ferreira, Cléo
Ferreira, João Alberto Ferreira, Maria Oneida Ferreira, Marcos Antônio Ferreira, Paulo Gilberto
Ferreira; declaração de acidente de trabalho; portaria; sindicância; parecer; depoimento de Oscar
Zambarda, Bráulio Rosalino de Oliveira, Floromar Zambarda, Francisco Campestrini, Adelio Borges do
Canto, Oracio Leonel Flores; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter
sido revisada.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 11/08/1982
Dimensão e suporte: 60 folhas em suporte papel
Número: 3328
Caixa: 72
Descrição: Processo administrativo pelo qual Ida Doralina Prola Rech, viúva de João Henrique Pedro
Rech, ferroviário da Cooperativa de Consumo de Empregados da Viação Férrea do Rio Grande do Sul
falecido em 19 de dezembro de 1971 devido a câncer de pulmão, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito e pensão; atestado
de pobreza e pensionista; comprovante de local de serviço; informação de vínculo empregatício;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida visto que seu esposo não era servidor do Estado.
Data de abrangência: 08/08/1975 - 11/11/1975
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 1393
Caixa: 131
Descrição: Processo administrativo pelo qual Otilia Veiga Dutra, tutora de João Alberto Joris e Sílvia
Mara Joris, filhos de João Lino Joris, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 03
de março de 1955 em objeto de serviço devido a choque traumático e infarto do miocárdio, solicita
revisão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam: processos de solicitação e revisão de
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pensão; declaração de acidente de trabalho; certidão de nascimento e óbito de João Lino Joris e
Martina Veiga; declaração dependência econômica; sindicância; ficha individual de pensão;
solicitação manuscrita; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi arquivada em decorrência de a pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 18/01/1956 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 63 folhas em suporte papel
Número: 4469
Caixa: 126
Descrição: Processo administrativo pelo qual Florinda Silva da Silva, viúva de João Marciliano
Rodrigues da Silva, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 26 de maio de 1966
em acidente de trabalho devido a hemorragia externa e fratura exposta do crânio, solicita revisão de
pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia; declaração em
sindicância de Albano Ribas, pessoa idônea, acidente de trabalho; certidão de acidente de trabalho,
casamento, óbito, nascimento de João Carlos Silva, Luiz Carlos Silva, Eduardo da Silva, Neuza Maria da
Silva, tempo de serviço; portaria; resolução; sindicância; relatório de acidente ferroviário; parecer;
entre outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 24/11/1980 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 52 folhas em suporte papel
Número: 747
Caixa: 116
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Candida Vieira Machado, Niuton Vieira Machado,
Wilson Vieira Machado e Saul Vieira Machado, viúva e filhos de João Pereira Machado, ferroviário da
Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 25 de maio de 1948 devido a acidente de trabalho,
solicitam revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processos
administrativos de indenização, devolução de documentos, revisão de pensão; declaração de
acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao
benefício já estar revisado.
Data de abrangência: 01/07/1963 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 55 folhas em suporte papel
Número: 990120019
Caixa: 145
Descrição: Processo administrativo pelo qual Antonia Ramires de Ávila, companheira de João
Rodrigues de Oliveira, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 17 de fevereiro
de 1970 devido a insuficiência renal aguda, solicita concessão de pensão vitalícia a Augusto Amaral de
Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, desquite amigável de
João Rodrigues de Oliveira e Helena Lacerda de Oliveira, nascimento de Antonia Ramires de Ávila,
óbito, pensão, bens imóveis; atestado de pobreza, residência, pensionista; parecer; processo de
solicitação de pensão vitalícia de Terezinha Muniz; entre outros documentos. O processo é arquivado
por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 31/05/1982 - 16/07/1984
Dimensão e suporte: 93 folhas em suporte papel
Número: 126112001
Caixa: 148
Descrição: Processo administrativo pelo qual Ocilia Dorneles Cardoso ou Ocilia Dornelles Cardoso ou
Oscilia Dorneles Cardoso, viúva de Joaquim Ferreira Cardoso, ferroviário da Viação Férrea do Rio
Grande do Sul falecido em 18 de março de 1954 em acidente de trabalho devido a choque e aneuro
hemorragia, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de concessão
e revisão de pensão vitalícia; declaração de acidente de trabalho; certidão de óbito, nascimento de
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Luiz Carlos Dornelles Cardoso, Luiza Maria Dornelles Cardoso, Valter Dornelles Cardoso, Ione
Terezinha Dornelles Cardoso; portaria; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado
devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 11/08/1982
Dimensão e suporte: 94 folhas em suporte papel
Número: 3708
Caixa: 93
Descrição: Processo administrativo pelo qual Rosa Carles, viúva de José Carles, ferroviário da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 06 de março de 1953 devido a cirrose hepática, solicita
concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, bens imóveis, quitação de dívida pública, tempo de serviço; atestado de
residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/09/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 683
Caixa: 115
Descrição: Processo administrativo pelo qual Zoraide de Bento Brito ou Zoraide de Bastos Brites, viúva
de Leonço Alves de Brites ou Lionço Alves de Brites ou Leôncio Alves Brito, ferroviário da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 18 de setembro de 1956 em acidente de trabalho sem causa
da morte citada, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de
vantagens, solicitação de pensão vitalícia; certidão de óbito, matrimônio, nascimento de Gilberto
Bastos de Brites; declaração de pessoa idônea, acidente de trabalho; resolução; termo de
declarações; portaria; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já
ter sido revisada.
Data de abrangência: 06/03/1980 - 04/08/1982
Dimensão e suporte: 70 folhas em suporte papel
Número: 126412001
Caixa: 148
Descrição: Processo administrativo pelo qual Cacilda Leopoldina de Menezes Rocha, viúva de Luiz
Martins da Rocha, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 07 de maio de 1958
em acidente de trabalho devido a choque traumático, gangrena e amputação da coxa, solicita revisão
de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia, gratificação adicional
de 15%; procuração; certidão de casamento, óbito; atestado de residência; portaria; parecer; entre
outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 11/08/1982
Dimensão e suporte: 82 folhas em suporte papel
Número: 3234
Caixa: 136
Descrição: Processo administrativo pelo qual Nilza Schirmer Durand, viúva de Nelson Durand,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 12 de junho de 1960 devido a
carcinoma de cabeça, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço, casamento, pensão, óbito, pagamento de impostos; atestado
de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 30/07/1981 - 15/03/1982
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
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Número: 3794
Caixa: 123
Descrição: Processo administrativo pelo qual Fortunata Aguiar Andrade e Jussara Aguiar de Andrade,
viúva e filha de Nemézio Nunes de Andrade ou Nemésio Nunes de Andrade, ferroviário da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul falecido em acidente de trabalho em 30 de setembro de 1966 devido a
insuficiência vértebro-basilar, trauma raquimedular cervical, solicita revisão de pensão vitalícia ao
Diretor do Tesouro do Estado. Anexo constam: processo administrativo de concessão e cancelamento
de pensão vitalícia; procuração; certidão de casamento, óbito, nascimento de Jussara Aguiar de
Andrade, Maria Luiza Alves Andrade, Marco Cardoso, tempo de serviço, tutela; depoimento; atestado
de internação; relatório; declaração de acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao não comparecimento da requerente conforme
solicitado.
Data de abrangência: 02/10/1980 - 23/04/1990
Dimensão e suporte: 77 folhas em suporte papel
Número: 760
Caixa: 116
Descrição: Processo administrativo pelo qual Catharina Bigliardi Alves ou Catharina Bigliardi Brum,
Nei de Souza Brum, Nilo de Souza Brum Filho, Nedi Bigliardi Brum, Neuza Bigliardi Brum, Norma
Bigliardi Brum, Elias Bigliardi Brum e Elizeu Bigliardi Brum, viúva e filhos de Nilo de Souza Brum,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 31 de março de 1960 devido a síncope
cardíaca, edema aguda pulmonar em consequência de acidente de trabalho, solicitam revisão de
pensão vitalícia ao Secretário da Administração. Anexo constam: processos administrativos de
concessão e revisão de pensão vitalícia; certidão de casamento de Catharina Bigliardi Brum e Nilo de
Souza Brum, Catharina Bigliardi Alves e Antônio Nolasco Alves, óbito, tempo de serviço, tutela;
nascimento de Nei de Souza Brum, Nilo de Souza Brum Filho, Nedi Bigliardi Brum, Neuza Bigliardi
Brum, Norma Bigliardi Brum, Elias Bigliardi Brum e Elizeu Bigliardi Brum; declaração de acidente de
trabalho; resolução; termo de depoimento; atestado de aluno; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao benefício já estar revisado.
Data de abrangência: 04/03/1975 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 102 folhas em suporte papel
Número: 761
Caixa: 116
Descrição: Processo administrativo pelo qual Geni Genaes Araújo, Nilton Elifas Araújo Tavares, Mara
Regina Araújo Tavares, viúva e filhos de Nilton Alves Tavares, ferroviário da Viação Férrea do Rio
Grande do Sul falecido em 21 de agosto de 1963 devido a esmagamento cerebral, fratura exposta do
crânio, decorrente de acidente de trabalho, solicitam revisão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, nascimento de Nilton Elifas Araújo Tavares,
Mara Regina Araújo Tavares; declaração de acidente de trabalho; resolução; auto de necrópsia; termo
de declaração; parecer; portaria; entre outros documentos. A Comissão de Pensões Vitalícias decidiu
arquivar o processo devido ao benefício já estar revisado.
Data de abrangência: 16/09/1963 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 59 folhas em suporte papel
Número: 126612001
Caixa: 148
Descrição: Processo administrativo pelo qual Inajá Silveira de Deus, viúva de Octacílio João de Deus,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 06 de novembro de 1957 em acidente
de trabalho devido a colapso cardíaco, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo
de solicitação de concessão e revisão de pensão vitalícia; certidão de casamento de Valter Silveira de
Deus e Terezinha Trindade de Deus, Octacilio João de Deus e Inajá Silveira de Deus, nascimento de
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Valter Silveira de Deus, Gladis Terezinha Silveira de Deus; portaria; parecer; declaração de morte em
objeto de serviço, acidente de trabalho; atestado médico; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 29/07/1982 - 30/10/1984
Dimensão e suporte: 97 folhas em suporte papel
Número: 712
Caixa: 115
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maslova de Oliveira Secundino, viúva de Octavio dos
Santos Secundino, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 12 de novembro de
1957 em acidente de trabalho sem causa da morte citada, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo
constam: processo de solicitação de majoração de pensão, revisão de pensão, pagamento de pensão;
declaração de pessoa idônea; atestado de residência, viuvez; decreto; lei; certidão de ação contra o
Estado; portaria; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter
sido revisada.
Data de abrangência: 10/03/1980 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 90 folhas em suporte papel
Número: 743
Caixa: 89
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Fagundes Silveira, viúva de Omar
Silveira, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 08 de abril de 1976 devido a
insuficiência respiratória e doença pulmonar obstrutiva crônica, solicita concessão de pensão vitalícia
a Sinval Guazelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento,
óbito, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis, pensão; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à
requerente receber pensão com valor acima do salário mínimo.
Data de abrangência: 14/02/1977 - 24/05/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 2419
Caixa: 133
Descrição: Processo administrativo pelo qual Alibera Favarin, viúva de Oreste Favarin, ferroviário da
Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 21 de agosto de 1961 devido a insuficiência
cardiorrespiratória, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência,
médico, pensionista; declaração de pessoa idônea; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/11/1981 - 13/05/1981
Dimensão e suporte: 22 folhas em suporte papel
Número: 2446
Caixa: 134
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Antunes de Oliveira, Evandil Antunes de Oliveira,
Marlene Antunes e Olem Antunes de Oliveira, viúva de Oscar Antunes de Oliveira, ferroviário da
Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 26 de setembro de 1946 em objeto de serviço devido
a esmagamento múltiplos por rodas de veículos pesados, solicita revisão de pensão ao Governador
do Estado. Anexo constam: processos de revisão de pensão; solicitação manuscrita; certidão de
nascimento, casamento e óbito; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos.
A solicitação foi arquivada em decorrência de a pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 25/06/1969 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 61 folhas em suporte papel
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Número: 3670
Caixa: 98
Descrição: Processo administrativo pelo qual Beatriz Vidal de Oliveira, viúva de Pedro Zanatta,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul sem data e causa da morte citadas, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Administração. Anexo constam: atestado médico;
requerimento; certidão de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com ofício indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido ao tempo de serviço não ter
atingido o limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 03/10/1978 - 23/11/1978
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 713
Caixa: 115
Descrição: Processo administrativo pelo qual Guilas Vargas Pereira, viúva de Romalino Rodrigues
Pereira, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 30 de janeiro de 1955 em
acidente de trabalho devido a choque traumático e hemorragia, solicita revisão de pensão vitalícia.
Anexo constam: processo de solicitação de reajuste de pensão, encaminhamento para fins de
atualização de ato de concessão de pensão, solicitação de pensão vitalícia; certidão de óbito,
casamento, nascimento de Miguel Rodrigues Pereira, Celita Rodrigues Pereira, Manoel Brasil Pereira,
Ademar Rodrigues Pereira, Marina Rodrigues Pereira; portaria; declaração de acidente de trabalho;
ata de instalação; auto de depoimento de Antonio Kidriski, Manoel Ozorio Barreto de Lima, Adão da
Silva Araujo; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à pensão já ter sido
revisada.
Data de abrangência: 10/03/1980 - 22/06/1982
Dimensão e suporte: 82 folhas em suporte papel
Número: 3508
Caixa: 136
Descrição: Processo administrativo pelo qual Silda Valsonia da Silva Oliveira, viúva de Romildo Leite
de Oliveira, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 07 de junho de 1960 em
acidente de trabalho devido a esmagamento, solicita revisão de pensão vitalícia. Anexo constam:
processo de solicitação e revisão de pensão vitalícia; certidão de casamento, nascimento de Cesar da
Silva Oliveira, Ronildo da Silva Oliveira, óbito; declaração de dependentes, acidente de trabalho;
resolução; relatório sobre acidente de trabalho; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 25/08/1981 - 04/06/1982
Dimensão e suporte: 54 folhas em suporte papel
Número: 3795
Caixa: 85
Descrição: Processo administrativo pelo qual Julieta Flores Dutra, viúva de Silvaniro da Silveira Dutra,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 07 de novembro de 1968 devido a
edema cerebral e síndrome de hipertensão endocraniana solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, quitação de dívida pública;
atestado de pobreza, parecer; portaria; entre outros documentos. A Comissão de Pensões Vitalícias
decidiu por indeferir a solicitação, devido à requerente já receber pensão do Instituto Nacional de
Previdência Social com valor maior do que o salário mínimo vigente.
Data de abrangência: 29/09/1976 - 07/01/1984
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 1478
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Caixa: 131
Descrição: Processo administrativo pelo qual Delia Jorge Halfen, Solon Jorge Halfen, Solange Jorge
Halfen, Maria Isabel Jorge Halfen, Délia Maria Halfen, Eni Jorge Halfen, Ari Jorge Halfen, Ida Jorge
Halfen e Nei Jorge Halfen, viúva e filhos de Solon Halfen, ferroviário do Departamento de Mecânica
da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 26 de outubro de 1961 em objeto de serviço
devido a toxemia e queimaduras generalizadas de 3º grau, solicitam revisão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: processos de gratificação, solicitação e revisão de pensão;
certidão de nascimento, casamento, óbito e tempo de serviço; declaração de acidente de trabalho;
solicitação manuscrita; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi arquivada em decorrência de a pensão já ter sido revisada.
Data de abrangência: 10/02/1954 - 02/06/1982
Dimensão e suporte: 86 folhas em suporte papel
Número: 1275
Caixa: 79
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Rosa da Silva, viúva de Waldomiro Silva ou
Valdomiro Silva, ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul falecido em 09 de novembro de
1941 devido a tuberculose pulmonar e caquexia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de
impostos, bens imóveis; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis, pensionista;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 06/02/1976 - 18/03/1977
Dimensão e suporte: 21 folhas em suporte papel
Vínculo: Ferroviários sem identificação de vínculo
Número: 1735
Acondicionador: 152
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Medora Alves da Silva, viúva de Adão Peres da Silva,
ferroviário falecido em 04 de junho de 1980, solicita revisão de proventos ao Governador do Estado.
Anexo constam: solicitação manuscrita; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada mediante deferimento.
Data de abrangência: 05/10/1982 - 09/08/1983
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 975
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Anisia Machado Fragoso, viúva de Faustino Rodrigues
Fragoso, ferroviário falecido sem data e causa citadas, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: requerimento; informação; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido ao já atendimento da solicitação da requerente.
Data de abrangência: 03/03/1979 - 30/03/1979
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 3527
Acondicionador: 102
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Romana Rodrigues Corrêa, viúva de Hildebrando Corrêa,
ferroviário falecido em data e por motivo desconhecidos, solicita revisão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: carta de solicitação de revisão; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com o parecer concedendo a revisão da pensão vitalícia, e após,
arquivado.
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Data de abrangência: 26/07/1978 - 26/10/1978
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 3732
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Gicelda Pinto Coelho, filha menor de Jacy de Souza
Coelho, ferroviário falecido em 28 de outubro de 1961 em objeto de serviço devido a choque, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Fazenda do Estado. Anexo constam: procuração;
certidão de óbito, nascimento de Gicelda Pinto Coelho; atestado de estado civil, residência; parecer;
entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao restabelecimento de pagamento à
requerente.
Data de abrangência: 05/10/1979 - 02/01/1980
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 426
Acondicionador: 114
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Almerinda Rodrigues Bueno, filha de Jose Bueno,
ferroviário falecido em 22 de junho de 1940 devido a cirrose hepática e insuficiência cardiorrenal,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: atestado médico;
certidão de nascimento, óbito, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de residência fixa e
pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a pensão não inclui como
beneficiários os filhos de pessoas que prestaram serviço ao Estado.
Data de abrangência: 14/02/1980 - 08/09/1980
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4534
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Alayde Madureira Nessi, viúva do ferroviário José Nessi,
solicita revisão de pensão vitalícia ao Secretário de Justiça. Anexo constam: parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a revisão de pensão vitalícia.
Data de abrangência: 03/11/1975 - 18/12/1975
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 2011
Acondicionador: 68
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Rosalima Medeiros de Lima, viúva de Juvenal Ávila Lima,
ferroviário falecido em 24 de fevereiro de 1967, solicita reajuste de pensão a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo contam: carta manuscrita; comprovante de pagamento; atestado de
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi indeferida devido à irregularidade do benefício e a possibilidade de obtenção de
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/03/1975 - 12/09/1975
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 4300
Acondicionador: 109
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Joventina Motta de Oliveira, companheira de Leodoro
Farias Flores, ferroviário falecido em 01 de novembro de 1959 devido a insuficiência cardiorrenal,
solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
nascimento de Joventina Motta de Oliveira, óbito, casamento de Waldomiro Fernandes Motta e
Marina Flores Motta; procuração; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com
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parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 20/07/1978 - 15/08/1980
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 1944
Acondicionador: 81
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Maria Luiza de Azevedo Solis, filha de Leopoldino Solis,
ferroviário falecido em 21 de agosto de 1960 devido a câncer de estômago, nomeia Jordão Pereira
Goular como seu procurador no processo de solicitação de pensão vitalícia ao Diretor do Tesouro do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento de Leopoldino Solis e Fausta Azevedo Solis, óbito,
nascimento, pensão; termo de compromisso de procuração; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à falta de amparo legal.
Data de abrangência: 20/05/1976 - 27/09/1976
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 2044
Acondicionador: 82
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Dulce Marques Moura, viúva de Manoel Bernardino de
Moura, ferroviário falecido em 22 de junho de 1983 devido a insuficiência cardiorrenal, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito; atestado de residência, pensionista; declaração de bens imóveis; comprovante de pagamento;
parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao não comparecimento da
requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 07/05/1976 - 22/12/1981
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 1227
Acondicionador: 105
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ester Vargas da Rosa, viúva de Osvaldo da Rosa,
ferroviário falecido em 26 de junho de 1977 sem causa da morte citada, solicita revisão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: requerimento; informação; entre outros
documentos. O processo é finalizado com ofício recomendando a requerente encaminhar a
solicitação ao órgão previdenciário, se pensionista, ou habilitar-se ao recebimento de pensão junto à
Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 31/03/1979 - 02/05/1979
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 4588
Acondicionador: 75
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Ana Florinda Lencina de Brito, viúva de ferroviário a
serviço do Estado, de nome não informado, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo consta: laudo da perícia médica; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente apresentar boas condições de saúde.
Data de abrangência: 30/10/1975 - 24/09/1975
Dimensão e suporte: 07 folhas em suporte papel
Vínculo: Secretarias de Estado
Número: 3324
Caixa: 84
Descrição: Processo administrativo pelo qual Hilda Netto Abreu, viúva de Ademar Abreu, servidor
estadual da Secretaria da Agricultura falecido em 13 de agosto de 1964 devido a edema agudo de
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pulmão e etilismo crônico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis, tempo de serviço; atestado de
residência, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/08/1976 - 10/01/1977
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 3542
Caixa: 102
Descrição: Processo administrativo pelo qual Ernestina Alves Moreira, viúva de Adolpho Francisco
Martins, servidor público da Secretaria da Agricultura falecido em 04 de abril de 1964 por morte
natural, sem assistência médica, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, quitação de dívida pública, bens imóveis;
atestado de pobreza; decreto de aposentadoria; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente já receber
pensão vitalícia, de valor maior que o salário mínimo vigente.
Data de abrangência: 25/09/1978 - 23/11/1978
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 14012
Caixa: 138
Descrição: Processo administrativo pelo qual Geni Bilhalva Pacheco, viúva de Ageu dos Santos
Pacheco, servidor da Secretaria da Agricultura falecido em 18 de maio de 1980 devido a infarto do
miocárdio e cardiopatia isquêmica, solicita concessão de pensão especial ao Secretário da
Administração. Anexo constam: certidão de óbito; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com parecer indeferindo a concessão de pensão especial devido a não comprovação de
causa e efeito da morte do servidor com as atividades profissionais por ele exercidas.
Data de abrangência: 23/09/1981 - 30/09/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 687
Caixa: 144
Descrição: Processo administrativo pelo qual Ermíria Vidal da Costa, viúva de Amâncio Dias da Costa,
servidor da Secretaria da Agricultura falecido em 09 de junho de 1971 devido a infarto do miocárdio e
arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública; atestado de
pobreza, pensionista; decreto de gratificação adicional; declaração de pensão; parecer; portaria;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/04/1982 - 04/11/1982
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4953
Caixa: 87
Descrição: Processo administrativo pelo qual Marieta Lopes Francisco, viúva de Antonio José
Francisco, servidor da Secretaria da Agricultura falecido em 17 de setembro de 1967 devido a
senilidade, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pensão;
declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/12/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
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Número: 895
Caixa: 117
Descrição: Processo administrativo pelo qual Dulce Rocha Ribeiro, viúva de Antonio José Ribeiro,
servidor público da Secretaria da Agricultura falecido em 23 de dezembro de 1979 devido a infarto
agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca congestiva, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens
imóveis e tempo de serviço; ofício; perícia médica; atestado de residência fixa, pobreza e pensão;
declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 19/03/1980 - 06/08/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 14331200
Caixa: 150
Descrição: Processo administrativo pelo qual Christina Maria Maciani, viúva de Arlindo Maciani,
servidor da Secretaria da Agricultura falecido em 15 de abril de 1969 devido a hemorragia cerebral e
hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, bens imóveis; atestado de residência fixa e
pobreza, pensionista; declaração de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/08/1982 - 07/05/1981
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 1301
Caixa: 118
Descrição: Processo administrativo pelo qual Juracy Germano da Cunha, viúva de Atalíbio da Silva
Cunha, servidor da Secretaria da Agricultura falecido em 05 de janeiro de 1976 devido a hemorragia
cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
casamento, óbito, pensão, tempo de serviço; atestado de pensionista; declaração de bens imóveis
parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 14/04/1980 - 04/01/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 3482
Caixa: 92
Descrição: Processo administrativo pelo qual Marieta Benfica Ramos, viúva de Celso Camargo Ramos,
funcionário da Secretaria da Agricultura falecido em 09 de março de 1970 devido a insuficiência
suprarrenal e bacterie mie, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: atestado de pobreza e pensionista; certidão de casamento, óbito, pensão e propriedade de
bens imóveis; decreto; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/10/1976 - 27/12/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 3801
Caixa: 85
Descrição: Processo administrativo pelo qual Paulina Valin Dariva, viúva de Constante Dariva,
carpinteiro da Secretaria da Agricultura falecido em 12 de dezembro de 1969 devido a insuficiência
respiratória e acidente vascular cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, bens imóveis; atestado de pobreza; parecer;
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portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 29/09/1976 - 15/09/1977
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4489
Caixa: 126
Descrição: Processo administrativo pelo qual Alice Valério Ximendes e Fernando Valério Ximendes,
viúva e filho menor de Delfino Pinto Ximendes, zelador no Departamento de Produção Vegetal da
Secretaria da Agricultura falecido em 30 de outubro de 1971 em objeto de serviço devido a
insuficiência cardíaca aguda, solicitam concessão de pensão ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, nascimento de Carlos Alberto Valério Ximendes, Roberto Valério
Ximendes, Fernando Valério Ximendes; parecer; portaria; boletim; processo de habilitação a pensão;
declaração de pensão; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão e gratificação adicional de 15%, cabendo metade, em partes iguais, aos dois titulares
mencionados.
Data de abrangência: 20/11/1980 - 26/09/1983
Dimensão e suporte: 93 folhas em suporte papel
Número: 1928
Caixa: 132
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Crispim dos Santos, viúva de Dionísio Bernardes
dos Santos, servidor da Secretaria da Agricultura falecido em 23 de dezembro de 1980 devido a
infarto do miocárdio e cardiopatia hipertensiva, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, quitação de dívida
pública, pensão; título de aposentadoria; atestado de pobreza, pensionista; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente já receber
pensão vitalícia, além de ser proprietária de imóvel, assim não apresentando as condições de pobreza
necessárias para a concessão do benefício.
Data de abrangência: 30/04/1981 - 05/10/1982
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 848
Caixa: 72
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Ondina Lopes, viúva de Ernesto Vieira Lopes,
servidor estadual da Secretaria da Agricultura falecido em 19 de julho de 1974 devido a parada
cardíaca com assistolia, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis, tempo de serviço;
declaração de bens imóveis; atestado de pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 13/02/1976 - 22/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2368
Caixa: 133
Descrição: Processo administrativo pelo qual Vitalina Goveia Mesquita, viúva de Helvi Soares
Mesquita, servidor da Secretaria da Agricultura falecido em 31 de dezembro de 1976 devido a
síncope cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de Souza, Governador
do Estado. Anexo constam: tabela de tempo de serviço; certidão de casamento, óbito, pensão,
pagamento de impostos; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; procuração;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
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Data de abrangência: 31/05/1981 - 13/01/1983
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 713
Caixa: 67
Descrição: Processo administrativo pelo qual Elza Souza da Silva, Eduardo Souza da Silva, Enilda Souza
da Silva, Paulo Ricardo Souza da Silva, Flávio Souza da Silva e Luiz Carlos Souza da Silva, viúva e filhos
de Hildo Bastos da Silva, funcionário público do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor
da Secretaria da Agricultura, falecido em 07 de dezembro de 1968 devido a afogamento, solicitam a
revisão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Hildo Bastos da Silva faleceu durante horário de
trabalho em um acidente de trânsito e sua esposa, grávida, ficou gravemente ferida, ocasionando a
perda do bebê. Em anexo há outros três processos de solicitação de pensão vitalícia e elevação do
benefício. Anexo constam: atestados médicos; certidões de nascimento, óbito e casamento;
expedientes; ofícios; parecer; portaria contendo as resoluções dos pedidos; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo o aumento de pensão vitalícia aos
requerentes e revertendo o benefício de Flávio Souza da Silva e Paulo Ricardo Souza da Silva para
seus demais irmãos, visto que completaram a maioridade.
Data de abrangência: 12/10/1970 - 15/06/1984
Dimensão e suporte: 85 folhas em suporte papel
Número: 45
Caixa: 128
Descrição: Processo administrativo pelo qual Izabel Dutra Telexa, viúva de Olmiro Vieria Telexa,
servidor da Secretaria da Agricultura do Estado, lotado no centro de fomento à produção vegetal do
Rio Grande do Sul, falecido em 22 de março de 1972 devido a insuficiência respiratória, blastomicose
pulmonar e tuberculose pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis e pensão; grade de
tempo de serviço; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/12/1980 - 29/10/1982
Dimensão e suporte: 27 folhas em suporte papel
Número: 615471
Caixa: 155
Descrição: Processo administrativo pelo qual Jovita Vargas da Rosa, viúva de Silvio Osorio da Rosa,
funcionário da Secretaria da Agricultura, solicita revisão de pensão vitalícia a Euclides Triches,
Governador do Estado. Anexo constam: cópia de processo, entre outros documentos. O processo é
arquivado por se tratar de fotocópia do processo número 2054/51 da Secretaria da Justiça,
encaminhado à Casa Civil em 13 de dezembro de 1971. Cópia com partes ilegíveis.
Data de abrangência: 03/06/1971 - 08/09/1981
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 3466
Caixa: 92
Descrição: Processo administrativo pelo qual Isaura Brizoti, viúva de Victorio Brizoti ou Vitorio Brisoti,
servidor da Secretaria da Agricultura falecido em 29 de dezembro de 1965 devido a infarto do
miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis e pensão; decreto; atestado de residência fixa e
pobreza; declaração de pensionista e propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 06/09/1977 - 27/10/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1516
Caixa:
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Dalila Coitinho Cabral, viúva de Bernardino Flores
Cabral, operário rural da Diretoria da Produção Animal da Secretaria da Agricultura, Indústria e
Comércio falecido em 06 de janeiro de 1970 devido a morte sem assistência médica, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, pensão e propriedade de bens imóveis; decreto; atestado de pobreza; declaração de
propriedade de bens imóveis; comprovante de pagamento; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 23/04/1975 - 22/10/1975
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 649
Caixa: 96
Descrição: Processo administrativo pelo qual Leonor Magaldi Pimentel, filha de Fortunato Pimentel,
engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio falecido em objeto de
serviço em 01 de junho de 1955 devido a embolia pulmonar e cerebral decorrente de acidente de
trânsito, solicita revisão da pensão vitalícia ao Secretário de Estado do Interior e Justiça. Anexo
constam: processo de solicitação de pensão vitalícia, revisão de pensão; projeto de lei; certidão de
auto de necrópsia, inventário, óbito de Amália Magaldi Pimentel, nascimento de Leonor Magaldi
Pimentel; atestado de residência; artigo de jornal; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão vitalícia.
Data de abrangência: 17/03/1978 - 08/08/1979
Dimensão e suporte: 261 folhas em suporte papel
Número: 4084
Caixa: 86
Descrição: Processo administrativo pelo qual Otilia Ignacio dos Santos, viúva de Germano Bernardo
dos Santos, capataz da Diretoria de Produção Vegetal, da Secretaria do Estado da Agricultura,
Indústria e Comércio falecido em 12 de junho de 1974 devido a arritmia cardíaca, fibrilação
ventricular, insuficiência ventricular esquerda, infarto do miocárdio em fase aguda e hepatite, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, pensão e propriedade de bens imóveis; decreto; atestado de pobreza; declaração de
propriedade de bens imóveis; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/10/1976 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 4502
Caixa: 86
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria da Cunha Pereira, viúva de Luiz Fagundes Pereira,
fiscal da classe I da Diretoria Industrial e Comércio da Secretaria de Estado da Agricultura, Indústria e
Comércio falecido em 31 de maio de 1974 devido a parada cardiorrespiratória, insuficiência
respiratória e broncopneumonia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e propriedade de bens imóveis; decreto;
atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis;
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
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Data de abrangência: 23/11/1976 - 26/07/1977
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 4111
Caixa: 110
Descrição: Processo administrativo pelo qual Francisca dos Santos Martins, viúva de Francisco
Graciano Martins, marceneiro da Secretaria da Educação e Cultura falecido em 06 de maio de 1979
devido a enfarto do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão, quitação de dívida pública;
decreto de aposentadoria; atestado de residência fixa e pobreza, pensionista; declaração de bens
imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/11/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 4321
Caixa: 94
Descrição: Processo administrativo pelo qual Francisca Moren dos Santos, viúva de Oliveira Batista
dos Santos, servidor da Secretaria da Educação e Cultura falecido em 28 de julho de 1977 devido a
insuficiência cardíaca cong., doença do coração e enfisema pulmonar, solicita concessão de pensão
vitalícia a Romeo de Almeida Ramos, Secretário de Justiça. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, tempo de serviço, quitação de dívida pública, pensão; atestado de pobreza, pensionista;
portaria de aposentadoria; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 23/11/1977 - 03/04/1978
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 993
Caixa: 79
Descrição: Processo administrativo pelo qual Leontina Krás Borges de Mattos, viúva de Aristides José
de Mattos, fiscal de Imposto de Consumo da Secretaria da Fazenda falecido em 12 de setembro de
1964 devido a coma tóxico e neoplasia de laringe, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
bens imóveis; guia de pagamento; declaração de bens imóveis; atestado de pensionista; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/03/1976 - 18/11/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2418
Caixa: 133
Descrição: Processo administrativo pelo qual Marieta Silva Queiroz, viúva de Galileu Petersen de
Queiroz, servidor público estadual falecido em 15 de junho de 1964 devido a trombose cerebral e
arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
procuração; certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência, pobreza,
pensionista; declaração de bens imóveis, aposentadoria; parecer; entre outros documentos. O
processo é arquivado devido à requerente ter entrado com outro processo de solicitação de pensão
na Secretaria da Justiça cuja documentação está completa.
Data de abrangência: 17/06/1981 - 18/01/1982
Dimensão e suporte: 11 folhas em suporte papel
Número: 4961
Caixa: 140
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Descrição: Processo administrativo pelo qual Marieta Silva Queiroz, viúva de Galileu Petersen de
Queiroz, servidor público da Secretaria da Fazenda falecido em 15 de junho de 1964 devido a
trombose cerebral e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, propriedade de bens imóveis e tempo de
serviço; atestado de pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/11/1981 - 14/12/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3828
Caixa: 35
Descrição: Processo administrativo pelo qual Enedina Rodrigues de Souza Oliveira, mãe de João
Vilson de Oliveira, servidor da Secretaria da Fazenda falecido em 26 de outubro de 1975 devido a
fratura da base do crânio decorrente de acidente de trânsito, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de nascimento, óbito; auto de necrópsia; parecer;
portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido ao
acidente não ter ocorrido em objeto de serviço.
Data de abrangência: 24/05/1978 - 06/10/1976
Dimensão e suporte: 26 folhas em suporte papel
Número: 140
Caixa: 77
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Floripa Juvêncio do Amarante, mãe de José Helio
Pereira, funcionário público da Secretaria da Fazenda falecido em acidente durante o exercício de
suas funções, solicita concessão de pensão integral ao Governador do Estado. Anexo constam: termo
de audiência; procuração; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A
solicitação foi arquivada visto que a documentação solicitada não foi entregue a Comissão de Pensões
Vitalícias.
Data de abrangência: 18/08/1975 - 23/04/1990
Dimensão e suporte: 18 folhas em suporte papel
Número: 2073
Caixa: 91
Descrição: Processo pelo qual Irma Iracema Grando Bordin, Maria Inês Bordin, Batista Gilberto
Bordin, Luiz Fermino Bordin, Terezinha Albina Bordin, Eluisa Leocádia Bordin e Marfisa Helena Bordin,
viúva e filhos de Nerímio Joanes Bordin, chefe do Posto de Controle da Secretaria da Fazenda falecido
em 12 de janeiro de 1968 devido a seção traumática do sistema nervoso central e ferimento por
projetil de arma de fogo, assassinato ocorrido em objeto de serviço, solicita revisão de pensão ao
Governador do Estado. Anexo constam: processo de revisão de pensão e de relatório de assassinato,
constando documentos do policial militar, também assassinado, Adair Roman; certidão de
nascimento, casamento e óbito; decreto; radiograma; auto de necrópsia, apreensão e qualificação;
fotografia; termo de declaração; depoimento policial; planimetria; relatório; artigo de jornal;
declaração de propriedade de bens imóveis; prontuário de pessoal; ofício; parecer; portaria contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a revisão de pensão.
Data de abrangência: 17/01/1968 - 07/12/1978
Dimensão e suporte: 142 folhas em suporte papel
Número: 1734
Caixa: 152
Descrição: Processo administrativo pelo qual Thereza Anversa Lucca, viúva de Antonio Andréa Lucca,
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juiz de paz da Secretaria da Justiça falecido em 08 de julho de 1982 devido a colapso cardíaco e
doença isquêmica hipertensiva coração, solicita revisão de pensão. Anexo constam: certidão de
casamento e óbito; atestado de pensionista; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência de não ser possível complementar a pensão
do Instituto de Previdência do Estado, visto que é maior que a concedida pelo Tesouro do Estado.
Data de abrangência: 28/09/1982 - 03/12/1982
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 3445
Caixa: 108
Descrição: Processo administrativo pelo qual Cecilia Pereira da Rocha, servidora da Secretaria da
Justiça, solicita concessão de pensão especial ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de
solicitação de gratificação adicional; certidão de nascimento, tempo de serviço; atestado de pobreza,
pensionista; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão especial.
Data de abrangência: 12/09/1979 - 04/08/1982
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
Número: 14341200
Caixa: 150
Descrição: Processo administrativo pelo qual Lucia Santi Silva, viúva de Clodomiro Silva, servidor da
Secretaria da Justiça falecido em 02 de maio de 1978 devido a cardiopatia diabética, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Secretário da Justiça. Anexo constam: portaria de nomeação;
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço; declaração de exercício de função pública; título de
aposentadoria; certificado de reservista; cédula de identidade; cartão de identificação do
contribuinte; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 02/08/1982 - 17/03/1983
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 2076
Caixa: 70
Descrição: Processo administrativo pelo qual Avelina Antunes da Silva, Alceu Antunes da Silva, Liceu
Antunes da Silva e Assis Antunes da Silva, viúva e filhos de Adelino Antunes da Silva, diarista ajustado
da Secretaria da Saúde para o combate do mosquito culex falecido em 17 de novembro de 1966
devido a tétano ocasionado por acidente de trabalho, solicitam revisão de pensão ao Governador do
Estado. Anexo constam: processos de pensão; termo de prestação de serviços; atestado médico;
certidão de nascimento, casamento e óbito; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo o reajuste de pensão e
revertendo a pensão dos filhos que completaram a maioridade.
Data de abrangência: 18/01/1966 - 04/01/1991
Dimensão e suporte: 92 folhas em suporte papel
Número: 907
Caixa: 96
Descrição: Processo administrativo pelo qual Odila Malta Farias ou Odília Malta Farias, viúva de Almir
Farias, motorista da Secretaria da Saúde falecido em 24 de junho de 1960 em objeto de serviço
devido a hemorragia interna consecutiva a fraturas múltiplas de costelas, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: processo de solicitação de pensão vitalícia,
revisão de pensão; certidão de inquérito, óbito, casamento, nascimento de Pedro Malta Farias, José
Plauto Malta Farias, Getúlio Malta Farias, Candida Malta Farias; decreto No 11630 de 19 de setembro
de 1960; apostila; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
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concedendo a elevação da pensão vitalícia acrescido de cinco avanços e gratificação adicional de 15%.
Data de abrangência: 10/04/1978 - 12/05/1982
Dimensão e suporte: 84 folhas em suporte papel
Número: 284
Caixa: 78
Descrição: Processo administrativo pelo qual Roque Antônio Ames, viúvo de Assela Fritzen Ames,
funcionária pública da Secretaria da Saúde falecida em 01 de dezembro de 1965 devido a
eletroplessão por eletricidade industrial em serviço, solicita revisão de pensão para os filhos
menores, Dirce Beatriz Fritzen Ames e César Augusto Ames ao Secretário da Justiça. Anexo constam:
processos de solicitação de pensão, reajuste de pensão, solicitação de devolução dos documentos,
elevação de pensão, revisão de pensão, alteração de salário; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a elevação da pensão, a ser dividida igualmente
entre os dois filhos menores.
Data de abrangência: 04/02/1976 - 09/08/1979
Dimensão e suporte: 191 folhas em suporte papel
Número: 3019
Caixa: 82
Descrição: Processo administrativo pelo qual Danglar Benites, ex-servidor da Secretaria da Saúde,
Brigada Militar e Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais, impossibilitado de trabalhar,
solicita concessão de pensão vitalícia por tempo de serviço ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia devido ao tempo de serviço prestado ao
Estado não ter atingido o limite mínimo para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 24/06/1976 - 09/11/1976
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 4688
Caixa: 103
Descrição: Processo administrativo pelo qual Eulália Estrella Anselmi ou Eulália Estrela Anselmi, viúva
de Francisco Osvaldo Anselmi, médico sanitarista da Secretaria da Saúde falecido em 14 de fevereiro
de 1963 devido a colapso cardíaco vascular, infarto do miocárdio e insuf. coronária, solicita concessão
de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
afastamento de serviço, tempo de serviço; apostila; artigo de jornal; folhetim de homenagem;
projeto de lei; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com lei concedendo a
pensão especial vitalícia.
Data de abrangência: 10/10/1978 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 908
Caixa: 96
Descrição: Processo administrativo pelo qual Edília Chuanque Licht, Aurea Maria Licht, Iara Marina
Licht e Leonel Orval Licht, viúva e filhos menores de João Alfredo Licht, prático de inspeção da
Secretaria da Saúde falecido em 15 de abril de 1965 em objeto de serviço devido a contusão cerebral
por fratura de crânio, solicitam revisão de pensão vitalícia. Anexo constam: processo de solicitação de
despesas de hospitalização e pensão integral a herdeiros por óbito ocorrido em serviço, revisão de
pensão; certidão de óbito, casamento, nascimento de Alcides Nereu Licht, Aurea Maria Licht, Iara
Marina Licht, Leonel Orval Licht, auto de necrópsia, auto de processo-crime, objetos contidos com a
vítima no acidente; atestado de óbito em objeto de serviço; declaração de encaminhamento de
inquérito policial, presença; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a elevação da pensão acrescido de sete avanços e gratificação adicional de 25%.
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Em razão de Leonel Orval Licht ter completado a maioridade, a parcela da pensão de que o mesmo é
titular é convertida para suas irmãs.
Data de abrangência: 10/04/1978 - 27/08/1984
Dimensão e suporte: 173 folhas em suporte papel
Número: 676
Caixa: 78
Descrição: Processo administrativo pelo qual Lucy Viña Bicca, viúva de João Carlos Bicca, fiscal
sanitário falecido em objeto de serviço sem data e causa da morte citadas, solicita elevação de
pensão vitalícia a José Sperb Sanseverino, Secretário do Interior e Justiça do Estado. Anexo constam:
requerimento; informação; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à já elevação do
benefício em processo anterior.
Data de abrangência: 09/03/1976 - 29/03/1976
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 910
Caixa: 97
Descrição: Processo administrativo pelo qual Lucy Viña Bicca, viúva de João Carlos Bicca, fiscal
sanitário da Secretaria da Saúde falecido em objeto de serviço, solicita revisão de pensão ao
Secretário da Justiça. Anexo constam: processos de pensão; folha de informação; parecer; portaria
contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria
concedendo a revisão de pensão.
Data de abrangência: 30/03/1971 - 04/05/1982
Dimensão e suporte: 60 folhas em suporte papel
Número: 1740
Caixa: 98
Descrição: Processo administrativo pelo qual Izolina Estacio da Silva, viúva de João Luiz da Silva,
pedreiro da Secretaria da Saúde falecido em 27 de abril de 1977 devido a acidente vascular cerebral,
solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam:
atestado de pensão, residência; declaração de bens imóveis; certidão de pensão, casamento, óbito,
tempo de serviço, bens imóveis, demolição de imóvel; parecer; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/05/1978 - 30/06/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 3067
Caixa: 91
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria de Lourdes Cony Medeiros, viúva de Nadir
Medeiros, médico sanitarista da Secretaria da Saúde falecido em 21 de junho de 1967 devido a
arteriosclerose e hemorragia cerebral, solicita concessão de pensão ao Secretário da Saúde do Estado
do Rio Grande do Sul. Anexo constam: procuração; certidão de casamento e óbito; declaração e laudo
médico; ofício; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 16/06/1977 - 07/12/1978
Dimensão e suporte: 46 folhas em suporte papel
Número: 635
Caixa: Pedro Nunes de Souza
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Anair Bacelo de Souza, viúva de Pedro Nunes de
Souza, servidor da Secretaria da Saúde falecido em 07 de fevereiro de 1974 devido a hemorragia
cerebral solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de
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casamento, óbito, assentamentos; declaração de exercício de atividade; parecer; portaria; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/04/1982 - 29/12/1982
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 629120019
Caixa: 143
Descrição: Processo administrativo pelo qual Rosina Ferrarez Teixeira, viúva de Américo Teixeira, fiscal
de policiamento da Secretaria da Segurança Pública falecido em 18 de dezembro de 1945 devido a
apendicite, oclusão intestinal e uremia, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de
impostos; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 01/04/1982 - 29/12/1982
Dimensão e suporte: 14 folhas em suporte papel
Número: 167
Caixa: 110
Descrição: Processo administrativo pelo qual Telmo Juarez Furno da Silva, Diretor da Diretoria de
pessoal - SSP, solicita ao Diretor Geral da DGA-SSP processos de concessão e revisão de pensão
vitalícia solicitadas ao Interventor Federal por Emília da Frota Tarragô, referente à morte de seu filho
Ary Tarragô, militar falecido em 09 de setembro de 1932 em consequência de ferimento em combate.
Anexo constam: processos de solicitação e revisão de pensão; certidão de óbito de José Tarragô,
tempo de serviço; atestado de idoneidade pública, estado civil, pobreza; caderneta de
assentamentos; declaração de saúde; sentença judicial; procuração; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido à morte da requerente em 14 de agosto de 1976.
Data de abrangência: 25/10/1979 - 27/06/1980
Dimensão e suporte: 266 folhas em suporte papel
Número: 3761
Caixa: 109
Descrição: Processo administrativo pelo qual Leodora Pereira Jaeger, viúva de Emilio Artur Jaeger ou
Emilio Arthur Jaeger, guarda civil da Secretaria da Segurança Pública falecido em 28 de fevereiro de
1956 devido a pneumonia lobar, solicita concessão de pensão vitalícia a José Augusto Amaral de
Souza, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de pensão, tempo de serviço, casamento,
óbito, pagamento de impostos; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer;
entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 21/09/1979 - 17/07/1980
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 4354
Caixa: 111
Descrição: Processo administrativo pelo qual Thomazina Scola de Almeida, viúva de Hermes Baptista
de Almeida, guarda civil da Secretaria da Segurança Pública falecido em 07 de agosto de 1957 devido
a coma urêmico, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, propriedade de bens imóveis e pensão; atestado de
residência fixa, pobreza e pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros
documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não comparecimento da requerente à Comissão
de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 05/11/1979 - 23/04/1982
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
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Número: 2945
Caixa: 101
Descrição: Processo administrativo pelo qual Itelvina de Freitas Pereira, viúva de Amaro Pereira Netto,
servidor da Secretaria das Obras Públicas falecido em 26 de fevereiro de 1949 devido a indigestão e
colapso cardíaco, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam:
declaração de bens imóveis; atestado de pobreza; certidão de casamento, óbito, bens imóveis,
pagamento de impostos, tempo de serviço, pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 29/07/1978 - 06/07/1979
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 5185
Caixa: 127
Descrição: Processo administrativo pelo qual Cicília Antônia da Silva Moura ou Cecília Antônia da Silva
Moura, viúva de Aníbal Batista de Moura, servidor da Secretaria das Obras Públicas falecido em 23 de
outubro de 1977 devido a insuficiência cardíaca e cardiopatia arteriosclerótica, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão,
quitação de dívida pública; atestado de residência fixa e pobreza; decreto de gratificação; declaração
de bens imóveis parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado devido ao
falecimento da requerente.
Data de abrangência: 10/12/1980 - 08/04/1981
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 3789
Caixa: 85
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria José Alvarenga dos Santos, viúva de Carlos Coelho
dos Santos, servidor da Secretaria das Obras Públicas falecido em 04 de setembro de 1976 devido a
doença pulmonar do coração e enfisema pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de tempo de serviço; quitação de dívida pública,
casamento, óbito, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/09/1976 - 12/09/1977
Dimensão e suporte: 38 folhas em suporte papel
Número: 648
Caixa: 115
Descrição: Processo administrativo pelo qual Marina Fraga Encinate, viúva de Dirceu Ribeiro Encinate,
auxiliar de administração da Secretaria das Obras Públicas falecido em 16 de janeiro de 1972 devido a
caquexia e neoplasia maligna de estômago, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de óbito, casamento, pagamento de impostos, pensão; portaria;
atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; exame médico; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 25/02/1980 - 03/10/1980
Dimensão e suporte: 33 folhas em suporte papel
Número: 1379
Caixa: 131
Descrição: Processo administrativo pelo qual Laura Peres de Oliveira, viúva de João José de Oliveira,
funcionário público da Secretaria das Obras Públicas falecido em 11 de abril de 1963 devido a edema
pulmonar agudo, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial, solicita concessão de pensão vitalícia
ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de residência fixa
e pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação
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foi arquivada devido ao não comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 08/04/1981 - 13/10/1983
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 81
Caixa: 88
Descrição: Processo administrativo pelo qual Jandira Razzera dos Santos, viúva de Lauro Amaro dos
Santos, servidor da Diretoria de Viação Fluvial da Secretaria das Obras Públicas falecido em 10 de
junho de 1966 devido a derrame cerebral, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens
imóveis, pensão; laudo médico; atestado de residência, pensão; declaração de pensão, bens imóveis;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 11/11/1976 - 28/09/1977
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 512
Caixa: 89
Descrição: Processo administrativo pelo qual Dina Teixeira Barcelos, filhas de Lúcio Teixeira Barcelos,
servidor da Secretaria das Obras Públicas falecido em de 21 de junho de 1966 devido a
arteriosclerose, solicita concessão de pensão especial, recebida pela sua mãe, Brandina da Silva
Barcellos, viúva do servidor, falecida em 24 de dezembro de 1976 devido a edema agudo de pulmão.
Anexo constam: Processo de solicitação de pensão vitalícia; certidão de casamento, óbito de Lucio
Teixeira Barcellos, óbito de Brandina da Silva Barcellos, nascimento de Dina Teixeira Barcelos, pensão,
quitação de dívida pública; atestado de residência fixa, pensionista; declaração de dependente, bens
imóveis, parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação
devido à falta de amparo legal, sendo recomendado à requerente procurar o benefício no Instituto
Nacional de Previdência Social.
Data de abrangência: 09/02/1977 - 04/05/1979
Dimensão e suporte: 42 folhas em suporte papel
Número: 4066
Caixa: 93
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria de Freitas Ferreira, mãe de Rosália de Freitas
Ferreira, oficial administrativa da Secretaria das Obras Públicas falecida em 02 de junho de 1959
devido a carcinomatose intestinal, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de óbito de Rosália e José Gomes Ferreira; apostila de efetivação de cargo;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a concessão de
pensão vitalícia devido à requerente já perceber pensão por morte de seu esposo José Gomes
Ferreira, policial da Brigada Militar falecido em 24 de agosto de 1946.
Data de abrangência: 19/09/1977 - 28/06/1978
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 1764
Caixa: 132
Descrição: Processo administrativo pelo qual Vilza dos Reis Torres, Aristides dos Reis Torres, Anália
Luisa dos Reis Torres, Atila Orli dos Reis Torres e Ana Lucia dos Reis Torres, viúva e filhos de Orli Zahler
Torres, servidor da Secretaria de Educação falecido em 29 de abril de 1981 devido a hemorragia
cerebral consecutiva a fraturas múltiplas dos ossos do crânio decorrente de acidente de trânsito,
solicitam concessão de pensão vitalícia a Celestino Goulart, Secretário de Justiça. Anexo constam:
certidão de casamento, óbito, nascimento de Aristides dos Reis Torres, Anália Luisa dos Reis Torres,
Atila Orli dos Reis Torres e Ana Lucia dos Reis Torres, ocorrência de acidente de trânsito; atestado de
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falecimento, pensionista; aviso de ocorrência; termo de compromisso; documento de habilitação de
trânsito; relatório; auto de necrópsia; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia e sua redistribuição tendo um dos
beneficiários atingido a maioridade.
Data de abrangência: 12/05/1981 - 20/12/1984
Dimensão e suporte: 50 folhas em suporte papel
Número: 1360
Caixa: 69
Descrição: Processo administrativo pelo qual Hilda Pons Faria Santos, viúva de Achylles de
Albuquerque Faria Santos, servidor da Secretaria do Desenvolvimento Regional e Obras Públicas
falecido em 23 de dezembro de 1930 devido pneumonia, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, bens
imóveis; atestado de pensionista, residência fixa e pobreza; guia de arrecadação de taxa de segurança
pública; declaração de bens; parecer; portaria entre outros documentos. O processo é finalizado com
a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/12/1974 - 14/01/1976
Dimensão e suporte: 17 folhas em suporte papel
Número: 643
Caixa: 95
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Pinto Barcellos, viúva de Olegário Teixeira
Barcellos, servidor público estadual da Secretaria do Desenvolvimento Regional e Obras Públicas
falecido em 04 de dezembro de 1972 devido a parada respiratória, broncopneumonia, arteriosclerose
sistêmica e insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador
do Estado. Anexo constam: laudo médico; atestado médico; certidão de casamento, óbito; tabela de
tempo de serviço; parecer; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à requerente
não ter completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 13/03/1978 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 19 folhas em suporte papel
Número: 3286
Caixa: 72
Descrição: Processo administrativo pelo qual Nelcinda Michel de Moraes, viúva de Armando Pires de
Moraes, auxiliar de transporte da Secretaria do Governo falecido em 21 de novembro de 1974 devido
a insuficiência respiratória e neoplasia pulmonar, solicita ao Governador do Estado pensão vitalícia.
Anexo constam: decreto; certidão de casamento, óbito, pensão e propriedade de bens imóveis;
atestado de residência fixa e pobreza; declaração de propriedade de bens imóveis; atestado de
pensionista; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo
é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/08/1975 - 24/10/1975
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 4087
Caixa: 103
Descrição: Processo administrativo pelo qual Nadyr Osorio Menezes, viúva de Francisco Gonçalves
Menezes ou Francisco Gonçalves de Menezes, servidor da Secretaria do Interior e Justiça falecido em
21 de setembro de 1977 devido a embolia pulmonar e oclusão arterial aguda, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão,
bens imóveis; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre outros
documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 26/10/1978 - 06/07/1979
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Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 893
Caixa: 96
Descrição: Processo administrativo pelo qual Jovelina Maria Silva da Silva, viúva de Antônio Gentil da
Silva, carpinteiro da Secretaria do Interior, Desenvolvimento Regional e Obras Públicas falecido em 13
de agosto de 1964 devido a insuficiência cardíaca, solicita concessão de pensão vitalícia ao
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
pagamento de impostos; atestado de residência, pensão; declaração de bens imóveis; parecer; entre
outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 20/03/1978 - 14/08/1978
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 2835
Caixa: 72
Descrição: Processo administrativo pelo qual Josephina Bragati Lepage, viúva de Arthur Izidoro José
Gislen Lepage, almoxarife dos Serviços de Transportes Ferroviários e Lacustres falecido em 29 de
dezembro de 1955 devido a colapso cardíaco, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão e tempo de serviço; declaração de
propriedade de bens imóveis; atestado de pobreza; parecer; portaria contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 02/07/1975 - 22/10/1975
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Número: 245
Caixa: 88
Descrição: Processo administrativo pelo qual Darcília Abreu Paiva, viúva de José Gomes Paiva,
estivador associado ao Sindicato dos Estivadores e dos Trabalhadores em Estiva de Minérios de Porto
Alegre falecido em 23 de dezembro de 1961 devido a carcinoma de laringe, solicita concessão de
pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: declaração de associação a
sindicato, pensão; certidão de casamento, óbito, pensão, bens imóveis; atestado de residência,
pensão; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo a
solicitação de pensão por falta de amparo legal, devido ao falecido não ter prestado serviços ao
Estado.
Data de abrangência: 05/12/1976 - 24/05/1977
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 1128
Caixa: 89
Descrição: Processo administrativo pelo qual Ondina Correa Cravo, viúva de Breno Coelho Cravo,
servidor da Superintendência dos Serviços Penitenciários (SUSEPE) falecido em 27 de maio de 1976
devido a infarto agudo do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito; atestado de óbito, exercício de
atividades, parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo e
arquivando a solicitação devido ao falecimento não ter ocorrido em objeto de serviço.
Data de abrangência: 10/02/1977 - 09/12/1986
Dimensão e suporte: 31 folhas em suporte papel
Número: 4430
Caixa: 74
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Gessi Silveira Klafke, viúva de José Leandro Klafke,
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funcionário da Superintendência dos Serviços Penitenciários falecido em 06 de agosto de 1975 devido
a insuficiência cardíaca e arteriosclerose, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli,
Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão,
bens imóveis; atestado de residência, pensão; laudo médico; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 27/10/1975 - 27/10/1976
Dimensão e suporte: 15 folhas em suporte papel
Número: 1942
Caixa: 81
Descrição: Processo administrativo pelo qual Gennarina Salerno, também mencionada como
Genarina Salerno, filha de Francisco Nicolau Salerno, servidor do Tesouro do Estado falecido em 12 de
janeiro de 1926 devido a ferimento por arma de fogo na região parietal direita, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento de Francisco
Nicolau Salerno e Adelina Salerno, óbito, nascimento, nascimento de seus irmãos Gedy Salerno, Edu
Salerno, Ivonny Salerno, pensão; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a
solicitação devido à falta de amparo legal.
Data de abrangência: 28/05/1976 - 04/06/1976
Dimensão e suporte: 28 folhas em suporte papel
Número: 1229
Caixa: 68
Descrição: Processo administrativo pelo qual Carolina Teixeira, viúva de Arlindo Teixeira, funcionário
público do Tribunal de Contas do Estado falecido em 13 de maio de 1950 devido a infarto do
miocárdio, aortite com dilatação e lues, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo contam: certidão de casamento, óbito, propriedade de bens imóveis, pensão; portaria
de gratificação; atestado de pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis;
parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão
vitalícia.
Data de abrangência: 07/03/1975 - 22/09/1975
Dimensão e suporte: 13 folhas em suporte papel
Vínculo: Sem vínculos específicos
Número: 4545
Acondicionador: 67
Descrição: Processo administrativo pelo qual Demetrio Machado Ramos, comerciante, solicita
concessão de pensão especial ao Governador do Estado, visto que teve aposentadoria negada, além
de possuir paralisia dos membros inferiores e superiores. Anexo constam: cartas; ofícios; atestado
médico; projeto de lei; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria primeiramente negando o pedido e posteriormente concedendo
pensão especial.
Data de abrangência: 18/02/1975 - 11/11/1975
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 59
Acondicionador: 77
Descrição: Processo administrativo em que Sinval Guazzelli, Governador do Estado, sanciona a Lei nº
6.907, que concede pensão especial ao requerente Demétrio Machado Ramos.
Data de abrangência: 29/10/1975 - 16/02/1976
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
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Número: 270
Acondicionador: 142
Descrição: Processo administrativo pelo qual Julieta Dias Machado, viúva de Deoclécio Severino
Machado, agricultor falecido em 05 de abril de 1980 devido a insuficiência respiratória, enfisema
pulmonar e bronquite crônica, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, bens imóveis; atestado de pobreza, pensionista; declaração
de bens imóveis; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é finalizado indeferindo a
solicitação devido à requerente possuir família que não apresenta as condições de pobreza
necessárias para concessão do benefício.
Data de abrangência: 28/12/1981 - 25/08/1983
Dimensão e suporte: 32 folhas em suporte papel
Número: 3343
Acondicionador: 122
Descrição: Processo administrativo pelo qual Noemia Nunes Barbosa, viúva de Eraldo Barbosa ou
Heraldo Barboza, enfermeiro falecido em 02 de maio de 1963 devido a cor pulmonale e tuberculose
pulmonar, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão
de tempo de serviço, casamento, óbito, pensão, pagamento de impostos; atestado de residência,
pensão; declaração de bens imóveis, pensão; processo de justificação; procuração; alvará de justiça
gratuita; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo a
pensão vitalícia.
Data de abrangência: 05/09/1980 - 04/01/1983
Dimensão e suporte: 41 folhas em suporte papel
Número: 2045
Acondicionador: 82
Descrição: Processo administrativo pelo qual Oswaldo Lopes Rodrigues ou Osvaldo Lopes Rodrigues,
ferroviário da Viação Férrea do Rio Grande do Sul aposentado e viúvo de Eva dos Santos Rodrigues,
doméstica falecida em 17 de maio de 1942 devido a tuberculose pulmonar e caquexia, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: certidão de casamento,
óbito, bens imóveis; tabela de contribuições; atestado de pobreza; declaração de bens imóveis,
dependentes; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a
concessão de pensão vitalícia devido ao requerente não ter atingido o limite mínimo de tempo de
serviço para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 31/03/1976 - 27/09/1976
Dimensão e suporte: 16 folhas em suporte papel
Número: 2079
Acondicionador: 91
Descrição: Processo administrativo pelo qual Agnês C. Bastos em nome de Maria Ivone Castanho,
viúva de Francisco Barros Soveral, mecânico falecido em 30 de julho de 1973 devido a morte súbita
natural e infarte do miocárdio, solicita revisão de pensão vitalícia a Sinval Guazzelli, Governador do
Estado. Anexo constam: atestado médico; declaração de pensão e de solteira; certidão de nascimento
e óbito; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida visto que a companheira não foi considerada como beneficiária.
Data de abrangência: 26/05/1977 - 30/06/1977
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 1952
Acondicionador: 154
Descrição: Processo administrativo pelo qual Rudi Samuel Alovise Minghelli e Helenita Machado
Minghelli, tutores de Liamar de Morais, dependente de Ibranéa Anastácia Mileski dos Santos
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Machado, doméstica falecida em 20 de outubro de 1982 devido a embolia pulmonar, insuficiência
cardíaca, cardiopatia hipertensiva isquêmica e hipotireoidismo, solicitam concessão de pensão ao
Diretor da Diretoria de Pagamento de Pessoal do Tesouro do Estado. Anexo constam: procuração;
termo particular de guarda; certidão de nascimento, óbito; parecer contendo a resolução do pedido;
entre outros documentos. A solicitação foi indeferida em decorrência da solicitação não possuir
amparo legal.
Data de abrangência: 20/11/1982 - 20/06/1983
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 1232
Acondicionador: 80
Descrição: Processo administrativo pelo qual Albertina Vaz da Silva Cunha, viúva de Roux Behring
Cunha, dentista falecido em 12 de junho de 1956 devido a hemorragia cerebral e hipertensão arterial
ocasionada por acidente em objeto de serviço, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador
do Estado. Anexo constam: apostila; laudo médico e de aposentadoria; ofícios; certidão de
casamento e óbito; processos de pensão; parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi arquivada visto que a requerente já havia falecido.
Data de abrangência: 17/03/1967 - 26/06/1980
Dimensão e suporte: 278 folhas em suporte papel
Número: 2183
Acondicionador: 133
Descrição: Processo administrativo pelo qual Elsa Lagranha Ferrantino, viúva de Leonardo Ferrantino,
hemodoador voluntário falecido em 30 de abril de 1977 devido a edema agudo de pulmão, solicita ao
Governador do Estado concessão de pensão vitalícia pelos serviços relevantes de seu marido
prestados à coletividade. Anexo constam: certidão de casamento, óbito, pensão, pagamento de
impostos, exame médico; cédula de identidade de doador de sangue; atestado de residência,
pobreza, pensão; declaração de bens imóveis, tempo de doação; laudo médico; diploma de
hemodoador; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com a portaria concedendo
a pensão vitalícia
Data de abrangência: 04/06/1981 - 21/01/1982
Dimensão e suporte: 29 folhas em suporte papel
Número: 961
Acondicionador: 96
Descrição: Processo administrativo pelo qual Abrelina Silveira de Farias, viúva de Mário Farias,
industriário falecido em 07 de novembro de 1967 devido a trombose cerebral, solicita concessão de
pensão vitalícia ao Diretor Geral do Tesouro do Estado. Anexo constam: certidão de bens imóveis,
pagamento de impostos, óbito, pensão, casamento; entre outros documentos. O processo é
arquivado devido à requerente não ter completado a instrução do processo.
Data de abrangência: 22/03/1978 - 27/04/1982
Dimensão e suporte: 09 folhas em suporte papel
Número: 2616
Acondicionador: 71
Descrição: Processo administrativo pelo qual Walter Peracchi Barcellos, Diretor do Banco do Brasil
S.A., solicita a José Sperb Sanseverino, Secretário do Interior e Justiça, a concessão de pensão vitalícia
a Alzira Maia Pereira, devido à sua condição econômica e avançada idade. Foi informado de que o
processo dependia de pronunciamento legislativo específico, cabendo ao Governador do Estado a
decisão de concessão da pensão. Anexos constam: requerimento; informação; parecer; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido à inexistência de recursos específicos para atendimento
do pedido.
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Data de abrangência: 11/06/1975 - 17/01/1979
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 100212001
Acondicionador: 145
Descrição: Processo administrativo pelo qual Alzira da Silva Flores solicita ao Secretário do Interior e
Justiça a reversão da pensão vitalícia de que era titular Celanira Valério da Silva Rodrigues, viúva de
Annanias Joaquim Rodrigues e falecida em 01 de maio de 1982 devido a parada cardiorrespiratória,
insuficiência vascular cerebral e diabete, para a filha desta, Enira da Silva Rodrigues. Anexo constam:
atestado de pobreza, residência; certidão de interdição, óbito; parecer; entre outros documentos. O
processo é arquivado por falta de amparo legal.
Data de abrangência: 09/06/1982 - 13/12/1982
Dimensão e suporte: 07 folhas em suporte papel
Número: 3355
Acondicionador: 108
Descrição: Processo administrativo pelo qual Sérgio de Carvalho Moura, juiz de direito da segunda
vara da Fazenda Pública Estadual, e Wilma Alves Macário, viúva de Carlos Wilson de Oliveira Macário,
falecido em 24 de fevereiro de 1967 em acidente de trânsito causado por Henrique Drehmer Funch,
funcionário do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, enviam ao Tesouro do Estado os
autos da decisão proferida em ação movida contra o Estado, sendo esse condenado ao pagamento de
pensão especial por morte de Carlos Wilson de Oliveira Macário. Anexo constam: ata de audiência de
instrução e julgamento; decisão judicial; acórdão, parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão especial.
Data de abrangência: 05/09/1979 - 30/04/1980
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 1583
Acondicionador: 80
Descrição: Processo administrativo pelo qual Carmen Pereira Duarte, viúva de Coradino Vasconcelos
Dias, funcionário público do Estado, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado.
Anexo constam: certidão de pensão; propriedade de bens imóveis; atestado de residência fixa,
pobreza e pensionista; declaração de propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do
pedido; entre outros documentos. A solicitação foi indeferida visto que a requerente não era
oficialmente casada.
Data de abrangência: 07/05/1976 - 04/01/1977
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 4516
Acondicionador: 103
Descrição: Processo administrativo pelo qual Edith Bernardes dos Santos, viúva de João Ignacio dos
Santos, sem ocupação, data ou causa da morte citadas, solicita concessão de pensão vitalícia a Sinval
Guazzelli, Governador do Estado. Anexo constam: requerimento; certidão de bens imóveis;
declaração de bens imóveis; entre outros documentos. O processo é arquivado devido à requerente
não ter mais se manifestado, provavelmente devido à contradição existente entre a certidão e
declaração de bens imóveis constantes no processo.
Data de abrangência: 01/11/1978 - 22/02/1983
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 968
Acondicionador: 89
Descrição: Processo administrativo pelo qual Aracy Pithan Mulder, viúva de João Mulder, servidor
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público estadual falecido em 27 de junho de 1964 devido a asma, solicita concessão de pensão
vitalícia ao Governador do Estado, Sinval Guazzelli. Anexo constam: parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é arquivado devido ao fato de somente viúvas de servidores públicos
estaduais poderem habilitar-se ao benefício.
Data de abrangência: 10/03/1977 - 14/03/1991
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 2176
Acondicionador: 82
Descrição: Processo administrativo pelo qual Irene Luiza da Silva, filha do servidor público João
Quirino da Silva, solicita ao Governador do Estado transferência para seu nome da pensão vitalícia
que sua mãe, Celanira Luiza da Silva, falecida em 16 de maio de 1976 devido a hemorragia cerebral e
arteriosclerose, percebia como viúva. Anexo constam: certidão de óbito, nascimento; atestado de
residência; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com parecer indeferindo a
transferência da pensão vitalícia devido à lei prever somente a concessão do benefício à viúva ou
genitora do servidor falecido.
Data de abrangência: 03/06/1976 - 23/09/1976
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Número: 33
Acondicionador: 101
Descrição: Processo administrativo pelo qual Hermenegilda Gomes solicita a Euclides Triches,
Governador do Estado, reversão a seu favor de pensão vitalícia percebida por Ernestina Mendes
Gomes, falecida em novembro de 1974, por morte do servidor Julio Maximiano Gomes, sem data e
causa da morte citadas. Anexo constam: requerimento; parecer; entre outros documentos. O
processo é finalizado com ofício indeferindo a reversão da pensão devido à requerente não ter
esclarecido seu grau de parentesco com o servidor mencionado, e informando-lhe que mesmo sendo
filha, não há amparo legal para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 11/12/1974 - 16/08/1978
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 4089
Acondicionador: 86
Descrição: Processo administrativo pelo qual Ana Arminda Sant Ana, viúva de Leopoldo Pacheco de
Oliveira, funcionário público, solicita concessão de pensão ao Diretor do Tesouro do Estado do Rio
Grande do Sul. Anexo constam: procuração; justificação de dependência; comprovante de
pagamento; parecer contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi
indeferida visto que a requerente não está referenciada como beneficiária.
Data de abrangência: 25/09/1976 - 26/01/1983
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 2478
Acondicionador: 92
Descrição: Processo administrativo pelo qual Olga Maria Becker, viúva de Lindolfo Oscar Becker,
servidor público falecido em 16 de junho de 1977 devido a acidente vascular cerebral isquêmico,
arteriosclerose, broncopneumonia e doença de Parkinson, solicita concessão de pensão à Exatoria de
Novo Hamburgo. Anexo constam: certidão de casamento e óbito; artigo de jornal; parecer contendo
a resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao não
comparecimento da requerente à Comissão de Pensões Vitalícias.
Data de abrangência: 21/06/1977 - 03/08/1977
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
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Número: 1179
Acondicionador: 104
Descrição: Processo administrativo pelo qual Sérgio de Carvalho Moura, juiz de direito da segunda
vara da Fazenda Pública Estadual e Nancy Pinto de Amorim, viúva de Nilo Amorim, falecido em 21 de
dezembro de 1948 decorrente de acidente de trânsito pelo qual o Estado foi julgado responsável,
enviam ao Diretor Geral do Tesouro do Estado os autos da ação movida contra o Estado, sendo esse
condenado ao pagamento de pensão vitalícia por morte de Nilo Amorim. Anexo constam: decisão
judicial; relatório; acórdão de indenização; entre outros documentos. O processo é finalizado com a
portaria concedendo a pensão vitalícia.
Data de abrangência: 12/03/1979 - 16/04/1980
Dimensão e suporte: 20 folhas em suporte papel
Número: 109
Acondicionador: 77
Descrição: Processo administrativo pelo qual Modesta de Oliveira Machado, viúva de Oscar Machado,
funcionário público aposentado falecido em 10 de janeiro de 1974 devido a fibrilação cardíaca e
infarto agudo do miocárdio, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo
constam: certidão de casamento, óbito, tempo de serviço, pensão e propriedade de bens imóveis;
declaração de pensão e propriedade de bens imóveis; parecer contendo a resolução do pedido; entre
outros documentos. A solicitação foi arquivada devido ao falecimento da requerente.
Data de abrangência: 16/01/1976 - 29/04/1976
Dimensão e suporte: 10 folhas em suporte papel
Número: 427
Acondicionador: 78
Descrição: Processo administrativo em que Sinval Guazzelli, Governador do Estado, sanciona a Lei nº
6950 de 23 de dezembro de 1975 que altera o valor da pensão especial do requerente Virgílio
Carneiro Borges. O processo é arquivado devido à Comissão de Pensões Vitalícias não tratar de
concessão de pensão especial.
Data de abrangência: 23/12/1975 - 17/03/1976
Dimensão e suporte: 05 folhas em suporte papel
Número: 3351
Acondicionador: 73
Descrição: Processo administrativo em que Sinval Guazzelli, Governador do Estado, sanciona a Lei nº
6732 alterando o valor da pensão especial da requerente Suely D Avila Garcia.
Data de abrangência: 29/05/1975 - 20/08/1975
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 4053
Acondicionador: 74
Descrição: Processo administrativo pelo qual Maria Correa da Silva Alves, filha de servidor do Estado
sem nome citado, solicita concessão de pensão ao Governador do Estado. O processo é arquivado
devido à procuradora da requerente encaminhar a documentação do processo em anexo ao pedido
de pensão formulado à Casa Civil.
Data de abrangência: 24/09/1975 - 20/05/1975
Dimensão e suporte: 04 folhas em suporte papel
Número: 4646
Acondicionador: 75
Descrição: Processo administrativo em que Sinval Guazzelli, Governador do Estado, sanciona a Lei nº
6897 que altera o valor da pensão especial da requerente Olinda Moura da Fonseca.
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Data de abrangência: 12/11/1975 - 18/11/1975
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 428
Acondicionador: 78
Descrição: Processo administrativo em que Sinval Guazzelli, Governador do Estado, sanciona a Lei nº
6951 de 23 de dezembro de 1975 que altera o valor da pensão especial da requerente Jacinta Porto
da Silva. O processo é arquivado devido à Comissão de Pensões Vitalícias não tratar de concessão de
pensão especial.
Data de abrangência: 23/12/1975 - 18/03/1976
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 1177
Acondicionador: 117
Descrição: Processo administrativo pelo qual Zulmira Martins, abandonada pelo marido, solicita
concessão de pensão vitalícia ao Governador do Estado. Anexo constam: parecer contendo a
resolução do pedido; entre outros documentos. A solicitação foi arquivada devido à falta de
documentos e à falta de manifestação da requerente.
Data de abrangência: 31/03/1980 - 22/02/1983
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 4976
Acondicionador: 127
Descrição: Processo administrativo pelo qual Tércio Geraldo Damiani, juiz de direito da 2ª Vara da
Fazenda Pública Estadual, encaminha ao Secretário da Fazenda os autos do processo movido contra o
Estado no qual Hélio da Conceição Fernandes da Costa, Manoel Fernandes Costa ou Manuel
Fernandes Costa, Elza Fernandes Costa, Helena Coimbra Meneghello e Luiz Vergílio Meneghello
solicitam concessão de pensão especial devido a acidente causado por um veículo da Secretaria da
Agricultura, no qual o Estado é considerado responsável. Anexo constam: ata de audiência de
instrução e julgamento; acórdão; resolução judicial; parecer; portaria; entre outros documentos. O
processo é finalizado com a portaria concedendo a pensão especial por incapacidade laborativa a
Hélio da Conceição Fernandes Costa e a Manoel Fernandes Costa ou Manuel Fernandes Costa, e a
restituição do processo à Secretaria da Justiça.
Data de abrangência: 11/12/1980 - 19/03/1982
Dimensão e suporte: 63 folhas em suporte papel
Número: 852
Acondicionador: 130
Descrição: Processo administrativo pelo qual Olga Aguiar da Rosa, viúva de servidor público estadual,
sem nome, data ou causa da morte citadas, solicita concessão de pensão vitalícia ao Governador do
Estado. Anexo constam: laudo médico parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado
com parecer indeferindo a concessão de pensão vitalícia, devido à requerente não apresentar a idade
mínima para atendimento do pedido e condições de saúde que permitem prover sua subsistência.
Data de abrangência: 17/03/1981 - 02/09/1981
Dimensão e suporte: 12 folhas em suporte papel
Número: 7818
Acondicionador: 142
Descrição: Processo administrativo pelo qual Mario dos Santos Silva solicita ao Governador do Estado
a transferência de pensão para sua esposa Ana Luiza dos Santos Silva. Anexo constam: carta de
solicitação; parecer; portaria; entre outros documentos. O processo é arquivado indeferindo a
solicitação devido à falta de amparo legal.
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Data de abrangência: 12/03/1982 - 15/06/1982
Dimensão e suporte: 03 folhas em suporte papel
Número: 14751200
Acondicionador: 150
Descrição: Processo administrativo pelo qual Glória da Silveira Miranda solicita concessão de pensão
especial ao Governador do Estado. Anexo constam: laudo médico; parecer; portaria; entre outros
documentos. O processo é finalizado indeferindo a solicitação devido à requerente apresentar
condições de saúde para prover subsistência própria.
Data de abrangência: 25/08/1982 - 21/12/1982
Dimensão e suporte: 06 folhas em suporte papel
Número: 1515
Acondicionador: 155
Descrição: Processo administrativo pelo qual Irena Anna Piccoli Falcão, viúva de funcionário público
estadual, sem citar nome, data e causa da morte, solicita concessão de pensão vitalícia a Euclides
Triches, Governador do Estado. Anexo constam: certidão de bens imóveis; declaração de recebimento
de documentação; parecer; entre outros documentos. O processo é finalizado com ofício indeferindo
a concessão de pensão vitalícia devido à requerente ser proprietária de imóvel e não apresentar as
condições de pobreza necessárias para atendimento do pedido.
Data de abrangência: 12/05/1972 - 22/11/1984
Dimensão e suporte: 08 folhas em suporte papel
Vínculo: Várias partes
Número: 4926
Caixa: 113
Conteúdo: Processo administrativo no qual constam os decretos arquivados em 1979 referentes às
concessões e revisões de pensão de Genoveva Luiza Goulart, Elenita Luiza Goulart e Elita Luisa
Goulart, viúva e filhas de Darcy Duarte Goulart, oficial de justiça falecido em 02 de abril de 1978;
Maria de Lourdes de Azambuja, Geraldo, Maria Eunice, Maurício, André, Adroaldo e Walkíria, viúva e
filhos de Edison Frnaco de Azambuja, oficial do Registro de Imóoveis e Especiais falecido em 19 de
março de 1976; Helena dos Santos Rotta, Horácio dos Santos Rotta, Alda Amaral Rotta, Neusa Amaral
Rotta, Ricardo Amaral Rotta e Leopoldo Amaral Rotta, viúva e filhos de José Aldo Mazzini Rotta,
inspetor de polícia falecido em consequência de moléstia relacionada com as funções que exercia;
Leonilde Agnoletto, viúva de Attilio Agnoletto, oficial de justiça falecido em 05 de outubro de 1977;
Eva Azevedo, concubina de Paulo Ribeiro, desembargador falecido em 21 de fevereiro de 1972;
Alaidde Victoria Silvestrin Guedes, Ariadne Gisele e Adriano Augusto Silvestrin Guedes, viúva e filhos
de Miguel Aramy Guedes, promotor público falecido em 18 de abril de 1971; Iara Dolores Guedes
Corrêa e Marilande Guedes Corrêa, viúva e filhos de Opimio Corrêa, oficial de justiça falecido em 30
de dezembro de 1978; Suely Gomes de Oliveira e Maria de Lourdes, viúva e filha do promotor público
Wolfran Abreu de Oliveira Filho; Lila Santana Pedroso e Flávio Augusto, viúva e filho de Oswaldo
Pedroso, oficial de justiça falecido em 18 de julho de 1979; Augusta Maria Nunes Dornelles, Rosa
Maria, Maria Conceição e Vitor Hugo, devido à morte do servidor da Justiça Satyro Dornelles Oliveira;
Emma Carolina Secchi Christ, viúva de Cyro Felipe Christ, escrivão de Órfãos e Ausentes falecido em
30 de dezembro de 1974; Lydia Coletti Bortolini, Alexandre Luiz e Mara Susana, viúva e filhos de
Ardêmio Piaci Bortolini, oficial de sede municipal falecido em 21 de janeiro de 1979; Gentil
Pompermayer Mioto, viúva de Armindo Mioto, oficial de sede municipal falecido em 21 de agosto de
1973; Analia Carvalho Bettega, viúva de Arthur Bettega, oficial distrital falecido em 16 de fevereiro de
1979; Maria Ricarda Dias Marchiori, Maria Ostilia, Silvio e Olmiro Ricardo, viúva e filhos do promotor
público Olmiro Plácido Marchiori; Avani Silva da Silva, Vânia Regina Silva da Silva e Ivan Diogo Silva da
Silva, viúva e filhos de Francisco Lopes da Silva, investigador de polícia falecido em 05 de abril de 1978
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em consequência de moléstia relacionada com a natureza das funções que exercia; Anna Elisa Erna
Agapito, viúva do servidor militar Clementino Agapito; Maria Rita de Almeida Salaberry, Rosangela
Maria de Almeida Salaberry, Valdir de Salaberry Junior, Paulo Ricardo de Almeida Salaberry e Rosana
Maria de Almeida Salaberry, viúva e filhos de Valdir Salaberry, motorista falecido em 06 de julho de
1966 em objeto de serviço; Odila Malta Farias, viúva de Almir Farias, motorista falecido em 24 de
junho de 1960 em objeto de serviço; Irene Carvalho Paiva, viúva de Oscar da Costa Paiva, linotipista
de jornal falecido em 26 de maio de 1970 em objeto de serviço; Edília Chuanque Licht, Aurea Maria
Licht, Iara Marina Licht e Leonel Orval Licht, viúva e filhos de João Alfredo Licht, prático de inspeção
falecido em 15 de abril de 1965 em objeto de serviço; Nancy Pinto de Amorim, viúva de Nilo Amorim,
falecido em acidente de trânsito pelo qual o Estado foi julgado responsável; Rosa Marin Peres, viúva
do servidor público estadual Alexandre Peres; Cleonice de Borba Marques e João Alberto Borba
Marques Dias, viúva e filho de Felipe Marques Dias, promotor público falecido em 06 de outubro de
1978; Ely Vargas Freitag e Nara Lígia, viúva e filha do juiz de direito Lauro Guilherme Freitag; Marilice
Silveira Rossin, Luciano Silveira Rossin e Raquel Silveira Rossin, viúva e filhos de João Cirano Rossin,
guarda sanitário rural falecido em 27 de julho de 1978 em acidente de serviço; Ilka Pereira Peres,
Delanir, Darcy e Rosane, viúva e filhos de Darcy Borges Peres, oficial de justiça falecido em 08 de julho
de 1975; Zuleica Souto Sant Anna, Viviane e Cristiano, viúva e filhos de Manoel Ramos Sant Anna, juiz
de direito falecido em 11 de outubro de 1978; Silda Scherer Bender e Elton Luiz, viúva e filho do
oficial de justiça Bruno Corte Bender; Ercília Maria de Lourdes Dias Gomes, Jorge Luís Dias Gomes,
Pedro Luís Dias Gomes, Luís Henrique Dias Gomes e Edson Luís Dias Gomes, viúva e filhos de Pedro
Ribeiro Gomes, investigador de polícia falecido em consequência de moléstia relacionada com as
funções que exercia; Sara Moreira Mussi e Miriam, viúva e filha do servidor da Justiça João Mussi;
Ieda Bemfica Mattos e Maria Alcina Bemfica Mattos, viúva e filha de Trajano Silva Mattos, policial
militar falecido em objeto de serviço; Maria Moreira Trindade, Zulma Moreira Trindade e Waldir
Moreira Trindade, viúva e filhos de Ismael Trindade, policial militar falecido em objeto de serviço;
Roberto Fernando, filho do juiz de direito Günther Egon Becker; Helena dos Santos Rotta e Horácio
dos Santos Rotta, viúva e filho de José Aldo Rotta, inspetor de polícia falecido em 18 de janeiro de
1977 em consequência de moléstia relacionada com as funções que exercia; Claudio, Carlinda, Carlos
Sérgio, Helena Beatriz e Cristina Valdez Saldanha, filhos do oficial de Registro de Imóveis Paulo Carlos
Medeiros Saldanha; Glecy Ferreira Molina, José Lenini, Carlo Magno, João Euribes e Valdmir Belchior,
viúva e filhos do escrivão distrital Lauro Barcellos Molina; Ondina Marques Corrêa e Maria do Céo
Corrêa, viúva e filha do promotor público Newton de Souza Corrêa; Nancy Machado Goulart, viúva do
oficial de Registro de Imóveis Crescêncio de Andrade Goulart; Ilka Iolanda Casal Ribeiro, Luiz Claudio e
Marco Aurélio, viúva e filhos do escrivão da Justiça Guaracy Idiart Ribeiro; Jerônimo Casado, filho do
oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais e escrivão da Justiça Paulo Casado; Carlos Ronaldo França
Pinto, filho do oficial de Registro Civil de Pessoas Naturais e escrivão da Justiça Luiz Carlos Pinto; Elsa
Schnell e Claudio Schnell, viúva e filho do escrivão do Cível e Crime, Júri e Execuções Criminais Adolfo
Schnell; Maria Saccol Trindade, viúva de Genaro Gonçalves Trindade, tabelião falecido em 16 de
junho de 1977; Francisca Gioscia de Almeida, viúva do ajudante do Cartório de Notas Honor de
Almeida; Mercedes Terezinha Biavaschi Garcez e Maria Rosély, viúva e filha do servidor da Justiça
Doro Soares Garcez; Ida Marina Borges Maciel, Thais e Marco Antônio, viúva e filhos do
desembargador José Antônio Borges Maciel; Maria Vergueiro Malheiros, viúva do tabelião Honorino
Malheiros; Ely Menna Barreto Pellegrini e Mário Luiz Barreto Pellegrini, viúva e filho de Mário
Pellegrini, oficial do Registro Civil de Nascimentos e Óbitos falecido em 06 de junho de 1971; Dila dos
Santos Vasconcelos, José Cesar, Carlos Alberto, Manoel Luís, Jane Teresinha e Rita Beatriz, viúva e
filhos de Manoel Florêncio Vasconcelos, escrivão distrital falecido em 17 de outubro de 1967; Ilma
Léa Diehl de Mendonça, viúva do escrivão do Cartório Crime Zilmar Soares de Mendonça; Maria Luiza
Missel e Maria da Graça, viúva e filha do oficial de justiça Roberto Missel; Maria da Silva Seidel,
Renato, Roberto e Silésia, viúva e filhos de João Seidel, oficial de justiça falecido em 23 de julho de
1970; Eloá Marques Conrado, João Henrique, Sérgio Luís, Maria de Fátima e Mára Maria, viúva e
filhos do oficial de justiça Cyro da Silva Conrado; Ada Rodrigues Fagundes e Maria Regina, viúva e
filha do bacharel Milton Calvet Fagundes; Martinha Flôres Assumpção e Martha Helena, viúva e filha
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do servidor da Justiça Wilson Assumpção; e Ruth Godinho Pinali, Silvio Luiz, Rosana e Antonio
Amadeu, viúva e filhos do servidor da Justiça Américo D Anunzio Pinali. Anexo constam: portaria de
elevação de proventos de inatividade do tradutor público Giacomo de Rocchi, da Comarca de Rio
Grande, cancelamento da pensão concedida a Antenisia Trentin; entre outros documentos. Não há
mais andamento no processo além das referidas portarias.
Data de abrangência: 28/12/1979 - 28/12/1979
Dimensão e suporte: 159 folhas em suporte papel
Número: 5670
Caixa: 77
Conteúdo: Processo administrativo no qual constam os decretos arquivados em 1975 referentes às
concessões ou revisões de pensão de Catarina Carmen Lagomarsino Barnewitz, viúva do juiz
municipal Luiz Telles Barnewitz; Adelaide Sant Anna de Moura, viúva de Lindolfo Sant Anna de Moura,
servidor da Justiça falecido em 02 de outubro de 1968; Doralina Domingues da Silva, Ademir e Cesar,
viúva e filhos de Reinalvo Inácio da Silva, servidor da Justiça falecido em 19 de setembro de 1969;
Celina de Oliveira Pauletti, viúva do juiz municipal Acilino Pauletti; Nilza Conceição Braga Campos e
Anay Braga Campos, viúva e filha de Didimo Paulo da Silva Campos, auxiliar de Posto Fiscal falecido
em objeto de serviço; Eloá Marques Conrado e filhos, viúva e filhos do oficial de justiça Cyro da Silva
Conrado; Maria de Lourdes Machado Medeiros e Rosa Maria Machado Medeiros, viúva e filha do
desembargador Paulo de Tarso Cachapuz de Medeiros; Ivoni Kirinus de Quadros e Jussara, viúva e
filha do servidor da Justiça Natalicio Marcondes de Quadros; Eva Paula Coelho Machado, viúva do
ferroviário Ernesto Machado; Maria Conceição de Oliveira Rodrigues, viúva do ferroviário Ismael
Salgueiro Rodrigues; Maria do Carmo Nascimento, viúva do servidor público João Barreto do
Nascimento; Avelina Lamego de Menezes, viúva do servidor público Franklin Peralta de Menezes;
Djanira da Silva Marques, viúva do ferroviário Firmo Marques; Hermenegilda Menezes Ramalho,
viúva do servidor militar Armenio Ramalho; Maria Electra Albertani Scroferneker, viúva do ferroviário
José Scroferneker; Luiza Cervieri e Mariângela, viúva e filha do servidor da Justiça Fioravante Cervieri;
Maria Anna Emilia Marchionatti, viúva do servidor da Justiça Carlos Marchionatti; Irene Caravalho
Paiva, viúva de Oscar da Costa Paiva, linotipista de jornal falecido em objeto de serviço; Italina Arcari
Spinelli, viúva de Gomercindo Saraiva Spinelli, servidor da Justiça falecido em 28 de março de 1956;
Paulina Granado Senna, viúva do avaliador judicial Euclydes Senna; Martinha Flôres Assumpção e
Martha Helena, viúva e filha do oficial de justiça Wilson Assumpção; Maurilia Ribeiro Ferreira, viúva
do oficial de justiça Waldemar Rodrigues Ferreira; Maria Carmem Fagundes de Mello, viúva do oficial
de justiça José Galba de Mello; Nahyr Gomes Palmeiro, viúva do oficial de Registro de Imóveis e de
Títulos e Documentos Pedro P. Palmeiro; Inês Josefina Faccio Pegoraro e Paulo, viúva e filho do
escrivão do Cível e Crime Luiz Pegoraro Neto; Maria Sita Valdez Saldanha, Helena Beatriz, Cláudio,
Carlinda, Carlos Sérgio, Cristina e Paulo Carlos Saldanha, viúva e filhos do oficial de Registros de
Imóveis Carlos Medeiros Saldanha; Alzira Hespanhol do Nascimento, Maria Helena Alves do
Nascimento, Aparício Alves do Nascimento Filho, Francisco Alves do Nascimento e Alexandre Alves do
Nascimento, viúva e filhos do motorista Aparício Alves do Nascimento; Herminda Maria Lorenzon
Porto, viúva de Arnaldo Carlos Porto, servidor da Justiça falecido em 01 de fevereiro de 1975; Joana
Gollin Bocchese e Onira Luiza, viúva e filha do servidor da Justiça Octacílio Bocchese; Felizarda
Ferreira de Almeida, Dezirê do Carmo Ferreira de Almeida, Getúlio Ferreira de Almeida, Iara Regina
Ferreira de Almeida, João Ferreira de Almeida e José Ribas Ferreira de Almeida, viúva e filhos do
agente penitenciário Ribas Beltran de Almeida falecido em objeto de serviço; Eloá Marques Conrado,
Maria Marina, Adalberto, João Henrique, Sergio Luís e Maria de Fátima, viúva e filhos de Cyro da Silva
Conrado, oficial de justiça falecido em 11 de julho de 1974; Hilda Pereira da Silva, viúva do oficial de
justiça José Pereira da Silva; e Shirlei Cirimbelli Caon, Sirlane Cirimbelli Caon e Marcos Cirimbelli
Caon, viúva e filhos de Bleno Fernandes Caon, auxiliar de Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda.
Anexo constam: portaria que torna sem efeito a alteração dos proventos do falecido escrivão da
Justiça João Vieira Alves e da pensão de Cacilda Correa de Queiroz; retificação do nome da
beneficiária de pensão Maria da Gloria da Silva, em vez de Maria da Glória Silva; concessão de
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aposentadoria das oficiais administrativas Rachel Costa e Carmen Coutinho Laurindo; parecer; entre
outros documentos. Não há mais andamento no processo além das referidas portarias.
Data de abrangência: 26/12/1973 - 25/11/1975
Dimensão e suporte: 125 folhas em suporte papel
Número: 5132
Caixa: 87
Conteúdo: Processo administrativo no qual constam os decretos arquivados em 1976 referentes às
concessões ou revisões de pensão de Anita Onófrio da Rocha, viúva de Pedro Marques da Rocha, juiz
de direito falecido em 29 de janeiro de 1957; Avelina Antunes da Silva, Alceu Antunes da Silva, Liceu
Antunes da Silva e Assis Antunes da Silva, viúva e filhos menores de Adelino Antunes da Silva, diarista
ajustado da Secretaria da Saúde falecido em objeto de serviço; Adelina Piloni Machado, viúva de
Octaviano Flores Machado, servidor da Justiça falecido em 16 de julho de 1975; Benta Nunes
Rodrigues, viúva do ferroviário Olegario Rodrigues; Dorvalina Pereira Baptista, viúva de Euclydes Alves
Baptista, tabelião da Justiça falecido em 18 de maio de 1976; Dinah Rego Tavares, viúva de Orlando
de Paula Tavares, escrivão da Justiça falecido em 01 de maio de 1965; Eclair Rossi da Silva Couto e
Suzana, viúva e filha de Paulo da Silva Couto, promotor de justiça falecido em 20 de abril de 1976;
Florina Zambenedetti, viúva de Abrahão Trentin, tabelião da Justiça falecido em 27 de setembro de
1971; Geni Ramos Tubino, Luis Otavio Ramos Tubino e Jonas André Ramos Tubino, viúva e filhos de
Odilon Funck Tubino, guarda penitenciário falecido em 24 de abril de 1975 em objeto de serviço;
Irene Carvalho Paiva, viúva de Oscar da Costa Paiva, linotipista de jornal falecido em objeto de
serviço; Júlia Uszacka, viúva de Hilário Uszacki, escrivão da Justiça falecido em 26 de dezembro de
1971; Lory Mariai Ritter Gonçalves, Rosângela Gonçalves e Luiz Sérgio Gonçalves, viúva e filhos de
Darcy Nicolau Gonçalves, auxiliar de Posto Fiscal falecido em objeto de serviço; Leonor Menezes do
Prado, viúva do servidor público estadual Ary Guimarães do Prado; Lydia de Souza Ribeiro, viúva do
servidor público estadual Manoel Pedro Ribeiro; Maria Rosa Marchionatti Hoefling, Alexandre, André
e Suzana, viúva e filhos de Eloy Antão Hoefling, escrivão da Justiça falecido em 29 de outubro de 1975
em objeto de serviço; Maria Rita de Almeida Salaberry, Rosangela Maria de Almeida Salaberry, Valdir
Salaberry Junior, Paulo Ricardo de Almeida Salaberry e Rosana Maria de Almeida Salaberry, viúva e
filhos de Valdir Salaberry, motorista contratado falecido em objeto de serviço; Nair Machado Trentin
e Lúcia Driana Trentin, viúva e filha de Dino Albino Trentin, escrivão da Justiça falecido em 11 de
dezembro de 1975; Osvaldina Villanova Alvim, viúva de Nardy de Farias Alvim, escrivão da Justiça
falecido em 06 de outubro de 1966; Odila Malta Farias, viúva de Almir Farias, motorista da Secretaria
da Saúde falecido em objeto de serviço; Rosa Beltrame Aguiar, viúva de Ruy Rosado de Aguiar, juiz
municipal falecido em 14 de agosto de 1975; Rosa Roca Lagranha, viúva de Napoleão Lagranha,
prático de inspeção falecido em objeto de serviço; Palmira Carmanim Cacciatore, viúva de Victor
Euclides Cacciatore, avaliador judicial falecido em 22 de maio de 1962; Shirlei Cirimbelli Caon, Sirlane
Cirimbelli Caon e Marcos Cirimbelli Caon, viúva e filhos de Bleno Fernandes Caon, auxiliar de Posto
Fiscal falecido em objeto de serviço; Iris Motta Lacerda, Vera Lucia e João Paulo, viúva e filhos do juiz
de direito Cypriano Alvares Lacerda; e Zélia Lopes Medeiros, filha de Esperidião de Lima Medeiros,
desembargador falecido em 25 de julho de 1955. Anexo constam: portaria de exoneração de Jorge
Trindade do cargo de secretário particular do Secretário da Justiça; elevação de proventos do tradutor
público Frederico Hanssen; entre outros documentos. Não há mais andamento no processo além das
referidas portarias.
Data de abrangência: 05/02/1976 - 31/12/1976
Dimensão e suporte: 87 folhas em suporte papel
Número: 5048
Caixa: 94
Conteúdo: Processo administrativo no qual constam os decretos arquivados em 1977 referentes às
concessões e revisões de pensão de Dejanira Ribeiro Taborda, viúva do militar Manoel Taborda; Helga
Konrath, viúva do juiz de paz Willy Oscar Konrath; Izaltina Borges de Bitencourt, viúva do servidor da
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Justiça Luiz Bitencourt; Erna Clara Pflugseder Schauren, Diva Stella e Ney Anastásio, viúva e filhos do
servidor da Justiça Adalberto Miguel Schauren; Irma Dietrich Siqueira, viúva de Jeronimo Siqueira,
avaliador judicial falecido em 26 de março de 1959; Conceição Coelho Jardim, viúva de João Maria
Jardim, avaliador judicial falecido em 02 de junho de 1976; Maria Luiza da Silva Padilha, viúva do
militar Elisário Padilha; Maria de Deus Vieira da Silva, viúva do servidor público Jacintho Domingues
da Silva; Araci Rossi Gomes, viúva do militar Miguel Mazouhy Gomes; Suely Gomes de Oliveira e
Maria de Lourdes, viúva e filha de Wolfran Abreu de Oliveira Filho, promotor público falecido em 31
de maio de 1977; Lúcia Erna Heck Schauren, Nélia Clara, Lelio Paulo e Marlise Inês, viúva e filhos de
Waldemar Heriberto Schauren, servidor da Justiça falecido em 13 de maio de 1976; Maria Anayde
Duarte Lopes, viúva do escrivão da Justiça Ernesto Beretta Lopes; Lia Conceição Pestana e Debora
Myrian Pestana, filhas de Cesar Pestana, juiz municipal falecido em 03 de maio de 1977; Julieta Sefton
de Figueiredo, viúva de João Breno Lehmann, desembargador falecido em 20 de janeiro de 1977;
Norma Back Becker e Roberto Fernando, viúva e filho do juiz de direito Gunter Egon Becker; Vera
Nunan Simch, filha de Francisco Rodolfo Simch, desembargador falecido em 25 de outubro de 1937;
Irma Dietrich Siqueira, viúva de Jeronimo Siqueira, avaliador judicial falecido em 26 de março de
1959; Rita Teles Amarante, viúva de Anísio Amarante, escrivão da Justiça falecido em 06 de março de
1976; Avelina Antunes da Silva, Liceu Antunes da Silva e Assis Antunes da Silva, viúva e filhos de
Adelino Antunes da Silva, diarista ajustado da Secretaria da Saúde falecido em objeto de serviço; Elza
Souza da Silva, Flávio Souza da Silva, Paulo Ricardo Souza da Silva, Eduardo Souza da Silva e Enilda
Souza da Silva, viúva e filhos de Hildo Bastos da Silva, servente falecido em objeto de serviço; Irmã
Damian Luber, mãe de Ricardo Luber, professor falecido em objeto de serviço; Rosa Roca Lagranha,
viúva de Napoleão Lagranha, prático de inspeção falecido em objeto de serviço; Felizarda Ferreira de
Almeida, Dezirê do Carmo Ferreira de Almeida, Iara Regina Ferreira de Almeida, João Ferreira de
Almeida e José Ribas Ferreira de Almeida, viúva e filhos de Ribas Beltran de Almeida, agente
penitenciário falecido em objeto de serviço; Albertina Vaz da Silva Cunha, viúva de Roux Behring
Cunha, cirurgião dentista falecido em consequência de acidente em serviço; Dirce Beatriz Fritzen
Ames e Cesar Augusto Ames, filhos de Assela Fritzen Ames, servente falecida em objeto de serviço;
Irene Carvalho Paiva, viúva do linotipista de Jornal Oscar da Costa Paiva; Verônica Soares Rodrigues,
viúva do servidor militar Olavo Rodrigues; Odila Malta Farias, viúva de Almir Farias, motorista da
Secretaria da Saúde falecido em objeto de serviço; Geni Ramos Tubino, Luis Otavio Ramos Tubino e
Jonas André Ramos Tubino, viúva e filhos de Odilon Funck Tubino, guarda penitenciário falecido em
objeto de serviço; Lucy Viña Bicca, viúva de João Carlos Bicca, fiscal sanitário falecido em objeto de
serviço; Maria Rita de Almeida Salaberry, Rosangela Maria de Almeida Salaberry, Valdir Salaberry
Junior, Paulo Ricardo de Almeida Salaberry e Rosana Maria de Almeida Salaberry, viúva e filhos de
Valdir Salaberry, motorista contratado falecido em objeto de serviço; Marlene Corrêa Hausen, Carlos
Alberto Corrêa Hausen e Ricardo André Corrêa Hausen, viúva e filhos de Jardecy João Petry Hausen,
agente penitenciário falecido em objeto de serviço; Geltrudes Castelli Ribeiro, Ben-Hur e Silvana
Maria, viúva e filhos de Apparício Ribeiro, escrivão do Cível e Crime falecido em 22 de outubro de
1975; Irma Iracema Grando Bordin, Maria Inês Bordin, Batista Gilberto Bordin, Luiz Fermino Bordin e
Marfisa Helena Bordin, viúva e filhos de Nerímio Joanes Bordin, chefe do Posto Fiscal falecido em
objeto de serviço; Palmira Carmanin Cacciatore, viúva do avaliador judicial Victor Euclides Cacciatore;
Josefa Esteves Nunes, viúva do ferroviário Antonio Nunes; Universina Fagundes dos Santos, viúva de
Gervásio dos Santos, servidor da Justiça falecido em 04 de janeiro de 1953; Noemi Brandão Bueno,
viúva de Sady Paiva Bueno, oficial de justiça falecido em 23 de julho de 1972; Marina da Silva Pereira,
viúva do farmacêutico químico Júlio Pereira; Ida Marina Borges Maciel, Marco Antônio e Thais, viúva
e filhos do desembargador José Antônio Borges Maciel; Aracy Rosa Nedel, viúva de Luiz Lopes
Palmeiro, procurador de justiça falecido em 12 de junho de 1976; Laurena Rosalina Barbara Feldens,
viúva de Frederico Edgar Feldens, oficial de justiça falecido em 25 de agosto de 1970; Deolinda
Pelegrini Curtinaz, viúva de Luiz Juvenal Curtinaz, avaliador judicial falecido em 21 de julho de 1971;
Thereza Emma Nora Ferreira, viúva de José Maria Barcellos, escrivão da Justiça falecido em 16 de
novembro de 1975; e Maria Conceição Dias do Nascimento, viúva de Anicanor Pereira do
Nascimento, oficial de justiça falecido em 30 de março de 1976, recebem pensão do Governo do
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Estado. Anexo constam: portaria de elevação dos proventos do tradutor público Giácomo de Rocchio,
colocação da ajudante substituta do oficial distrital Doroty Almeida de Barros em disponibilidade;
entre outros documentos. Não há mais andamento no processo além das referidas portarias.
Data de abrangência: 30/12/1977 - 30/12/1977
Dimensão e suporte: 120 folhas em suporte papel
Número: 5588
Caixa: 141
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual Sybilla Gerhard Flach e Isolde Maria Gerhard Flach,
viúva e filha de João Pedro Flach, ajudante substituo do escrivão distrital da Comarca de Taquarí;
Victória Irace Tellini, viúva de José Tellini Filho, avaliado judicial; Rosa Noésia Bom de Armas e Lenise
Bom de Armas, viúva e filha de Luís Carlos Carvalho de Armas, policial militar; Clara Aiúb Ott, viúva de
Celso Lothário Ott, oficial de justiça; Iolete Mariano Guilherme, Deisi Mariano Guilherme, Giovani
Mariano Guilherme e Mirian Mariano Guilherme, viúva de filhos de Américo Furnaletto Guilherme,
policial militar; Maria Lidwina Utzig, viúva de Pedro Utzig, servidor de justiça; Olmiro Ricardo, filho de
Olmiro Plácido Marchiori, promotor público; Maria do Carmo Passos Aleixo, Luis Eugênio Passos
Aleixo e Patricia Andreia Passos Aleixo, viúva e filhos de Henio Oliveira Aleixo, inspetor de polícia;
Antonia Eronilda Rodrigues, Vera Lucia Rodrigues e Vladimir Rodrigues, viúva e filhos de Osvaldo Ivo
Rodrigues, policial militar; Maria Helena Moreira Soares, Fábio Moreira Soares, Morgana Moreira
Soares e Simone Moreira Soares, viúva e filhos de Valentim de Souza Soares, escrivão; Odette Xavier
Pires, Luiz Carlos da Silva Pires, Oscar Pires Filho, Vilmar Xavier Pires e Vilnei Xavier Pires, viúva e
filhos de Oscar Pires, policial militar; Amabile Goldoni Miotto, viúva de Antônio Miotto, escrivão;
Universina Vieira Guimarães, viúva de Oscar Vieira Guimarães, servidor de justiça; Jussara Santa
Gonçalves Vianna, viúva de Hugo Corrêa Vianna, oficial de justiça; Gasparina Rodrigues de Souza,
viúva de Dorival Silveira de Souza, investigador de polícia; Lucy de Araujo Cunha Franco, viúva de
James Macedonia Franco, bacharel; Luciana dos Santos Gualdi, viúva de Enio dos Santos Gualdi,
bacharel; Horcalina Ribeiro Camargo, viúva de Manoel Torres Camargo, oficial de justiça; Elvira do
Amaral Rios, viúva de Edgar Cavalcanti Rios, inspetor de polícia; Angela Maria Oliveira da Silveira e
Hilda Maria D Oliveira da Silveira, viúva e filha de Nelio Adão Alves da Silveira, delegado de polícia;
Francisca dos Santos Martins, viúva de Franscisco Graciano Martins, servidor público; Cecilia Terres
Azeredo, viúva de Adamastor Azeredo, servidor da justiça; Eleonora de Alencastro Massot, viúva de
Affonso Emílio Massot, policial militar; Maria Laci Antunes e Rúrika Antunes, viúva e filha de Nilton
Joel Silva Antunes, oficial de transporte especial; Eros Volusia Beck, Alexandra Beck, Fabiana Beck e
Carla Beck, viúva e filhas de Eugenio Luiz Beck, escrivão de polícia; Julia de Almeida Ferreira
Domingues, viúva de José Américo Domingues, policial militar; Aurea Portela Zambiasi, Sandro
Portela Zambiasi e Valquiria Portela Zambiasi, viúva e filhos de Irasildo Cesário Zambiasi, escrivão;
Frida Boss Bastos, viúva de Angelo Bastos, delegado de polícia; Elvira Benites Nunes, Marilena Benites
Nunes e Ana Maria Benites Nunes, viúva e filhas de Ezequiel Nunes Filho, inspetor de polícia; Romilda
Arthmann, viúva de Luiz Porfirio dos Reis, inspetor de polícia; Dulina Martins Gonçalves, viúva de
Santos Correa Gonçalves, policial militar; Olka Martins dos Santos e Maria Henriqueta Martins dos
Santos, viúva e filha de Nazário Leitão dos Santos, delegado de polícia; Gliceria de Souza Machado,
viúva de Alcibíades Antonio Machado, inspetor de polícia; Iza Keller Porsch e Iza Mára Porsch
Cardozo, viúva e filha de João Francisco Menezes Cardozo, policial militar; Maria Lorena Ferreira
Becker, Elisabeti Ferreira Becker, Elusa Teresinha Ferreira Becker e Valderez Ferreira Becker, viúva e
filhos de Itamar Aires Becker, policial da Brigada Militar; Elly Schild Leal e Karina Salete Schild Leal,
viúva e filha de Sady Miguel Leal, oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e provedor da Comarca
de Passo Fundo; Luiza Penna de Moraes Souza e Maria Alice Mariano Souza, viúva e filha de Grant
Mariano de Souza, delegado de polícia; Eva Pahim Pavão, viúva de Custódio Nogueira Pavão, policial
militar; João Batista Vargas Libino e Celiria Vargas Libino, viúva e filha de Juarez dos Santos Libino,
soldado da Brigada Militar; Eloá da Cruz Diniz, viúva de Aquiles Diniz, oficial do Registro de Imóveis;
Edília Hernandes Linck, viúva de James Darcy Linck, tabelião e oficial do Registro Civil das Pessoas
Naturais; Geltrudes Castelli Ribeiro e Ben-hur Castelli Ribeiro, viúva e filho de Aparício Ribeiro,
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servidor da Justiça; Edy Barbosa Vianna e Cleusa Barbosa Vianna, viúva e filha de Júlio Vianna,
escrivão do 3º Cartório do Crime; Juracy Bento Moraes, viúva de Pando Bento Moraes, oficial do
Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Pedro Osório; Venância de Paula Mello, viúva de
João Francisco Moreira, oficial distrital de Esmeralda da Comarca de Vacaria; Ernestina dos Reis
Castanho, viúva de Aristoteles Castanho, oficial de Órfãos e Ausentes da Comarca de Santo Ângelo;
Sila Moraes Feijó, viúva de Ito Godinho Feijó, oficial distrital de Açoriano, distrito da Comarca de
Arroio Grande; Ieda Maria Ferreira Silveira, Ana Lúcia Ferreira Silveira e Márcia Ferreira Silveira, viúva
e filhas de Renato Antônio da Silveira, tabelião do 4º Cartório de Notas da Comarca de Pelotas;
Amélia Lisbôa Pereira, viúva de Joaquim Thomaz Pereira, oficial de justiça da Comarca de Estrela;
Alzira Moraes de Oliveira, José Airton Moraes de Oliveira, Maria Elizia Moraes de Oliveira e Maria Inês
Moraes de Oliveira, viúva e filhos de Adão Duarte Oliveira, soldado da Brigada Militar; Alba Almeida
Nunes, viúva de Adalberto Pereira Nunes, inspetor de polícia; Maria Noemia Godinho e Mári de Jesus
Moreira Godinho, viúva e filha de Orides Godinho Ribeiro, oficial de justiça da Comarca de Vacaria;
Ondina Maria dos Santos Azevedo, Mauren Rejane Santos Azevedo e Claudio Alberto Santos Azevedo,
viúva e filhos de Mauro Dockhorn Azevedo, servidor de justiça; Erna Wallau Preussler, viúva de João
Preussler Sobrinho, escrivão distrital de Daltro Filho, distrito de Garibaldi; Alcinda Machado Aires,
Noé Machado Vargas Aires, Tamandaré Machado Vargas Aires, Vera Lucia Machado Vargas Aires,
Amelia Judite Vargas Aires, Flavia Machado Vargas Aires, Eva Machado Vargas Aires e Adão Machado
Vargas Aires, viúva e filhos de Adão Vargas Aires, cabo da brigada militar; Dorothéa da Silveira
Jacques, viúva de Amado Pedroso Jacques, escrivão distrital de Braz, comarca de Uruguaiana; Clara
Cecília Pinto Martinho Rodrigues, Maria Luiza Pinto Martino Rodrigues e Clarissa Pinto Martino
Rodrigues, viúva e filhas Jorge Patella Rodrigues, tabelião do 1º Cartório de Notas e Oficial do Registro
de Títulos e Documentos da Comarca de Santa Vitória do Palmar; Iracema Terra de Terra, viúva de
Lourenço Terra, policial militar; Maria de Lourdes Caimi, Luciano Lores Caimi, Ana Paula Lores Caimi,
Flavia Eloisa Caimi e Claudia Luiza Caimi, viúva e filhos de Lores Carlos Caimi, oficial da sede municipal
de Miraguaí; Noemia Souza de Carvalho, Lucia Souza de Carvalho, João Souza de Carvalho e Antônio
Souza de Carvalho, viúva e filhos de Paulino Saraiva de Carvalho, policial da brigada militar; Anna
Martins da Cunha Poetter, viúva de Emilio Poetter, serventuário de 3ª entrância e Ignês Spagnol da
Frota, viúva de Mário Falcão da Frota, contador, partidor e distribuidor da comarca de Guaporé,
solicitam concessão de pensão e Luciana dos Santos Gualdi, beneficiária de Enio dos Santos Gualdi,
promotor de justiça de 3ª entrância; solicita alteração de nome ao Governador do Estado. Anexo
constam: parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é
finalizado com a portaria concedendo a pensão e autorizando a alteração de nome.
Data de abrangência: 14/01/1980 - 27/12/1979
Dimensão e suporte: 266 folhas em suporte papel
Número: 5589
Caixa: 141
Conteúdo: Âmbito e conteúdo: Processo administrativo pelo qual Jacy de Oliveira Piranema, viúva de
Franklin Nunes Piranema, policial da Brigada Militar; Concília Nunes de Carvalho, viúva de Cesário de
Carvalho Quita, avaliador judicial da comarca de Lagoa Vermelha; Rezoleta Azambuja de Morais, viúva
de João Manoel de Moraes, servidor da justiça; Osvaldina Rocha Oliveira e Sandro Luiz Oliveira
Machado, companheira e filho de Camilo Cortes Machado, servidor de justiça; Elsa Schmidt Marques,
viúva de Olivio de Carvalho Marques, policial da Brigada Militar; Dejanyra Santos e Genny Santos,
viúva e filha de Odorico Gregorio dos Santos, policial da Brigada Militar; Ruth Kreutzfeld da Silveira e
Dione Regina da Silveira, viúva e filha de Manoel Antunes da Silveira, servidor da justiça; Ruth Paiva
Brzeski e Zenon Paiva Brzeski, viúva e filho de Walter Alvariza Brzeski, servidor público; Olga Mesko
Soares, viúva de João Aládio Soares, servidor da justiça; Maria Rosalina Silva da Silva, Luciana Guedes
da Silva e Tiago Guedes da Silva, viúva e filhos de Antônio Dilon Guedes da Silva, soldado da Brigada
Militar; Selma Elise Kolling, viúva de Luiz Ervino Kolling, escrevente do escrivão distrital de Tristeza;
Jacy Lemos Veiga, viúva de Pedro Alcantara Veiga, escrivão distrital de Santa Margarida da comarca de
São Gabriel; Inah de Lima Moura e Eleon Cesar de Lima Moura, viúva e filho de Hermenegildo Moura,
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servidor de justiça; Eudoxia Heverson, viúva de Hermenegildo Moura, oficial distrital de Mangueira;
Cecilia Andreoni de Bortoli, viúva de Guerino de Bortoli, servidor da justiça; Amanda Cintra Teixeira,
viúva de Attilano Lopes Teixeira, avaliador judicial da Comarca de Cachoeira do Sul; Joana Gollin
Bocchese, viúva de Octacilio Bocchese, servidor da justiça; Clara Pereira dos Reis, viúva de Genézito
dos Reis, oficial de justiça da Comarca de Santana do Livramento; Relinda Ricardi de Oliveira, viúva de
Felipe Gomes de Oliveira, comissário de polícia; Lacy Machado Pinho, viúva de Paulo Maya Pinho, juiz
municipal de 4ª entrância; Anaclides Gonçalves de Gonçalves, viúva de Santos Nativo Gonçalves,
soldado da Brigada Militar; Laudelina Kroeff Vieira da Costa, viúva de Francisco de Paula Vieira da
Costa, policial da Brigada Militar; Dileta Lima Balbinot, Shegerad Ella Lima Balbinot e Alexsandra Lima
Balbinot, viúva e filha de Antonio Balbinot, inspetor de polícia; Doraliciada Silva Pereira, viúva de
Avelino Cezário Pereira, servidor público estadual; Balbina Meleu Silveira, viúva de Anselmo Mendes
Silveira, servidor da justiça; Leonida Pessoa da Silva, Erci Teresinha da Silva e Leda Marí da Silva, viúva
e filhas de Luiz Pessoa da Silva Neto, escrivão distrital de Pinhal da Serra comarca de Vacaria; Eunice
Nunes da Silveira e Lygia Nunes da Silveira, viúva e filha de Octavio Silveira, conferente do
Departamento Estadual de Portos, Rios e Canais; Gleci dos Santos Lothammer, Jussara dos Santos
Lothammer, Carlos Gilberto Lothammer Junior, Jeferson dos Santos Lothammer, Tatiana dos Santos
Lothammer e Gleci dos Santos Lothammer, viúva e filhos de Carlos Gilberto Lothammer, policial
militar; Maria Gerci Pinto Marques, viúva de Mauro Leandro Marques, oficial de justiça da Comarca
de Caçapava do Sul; Maria Teresinha Gasparini da Silva e Isabel Cristina Gasparini da Silva, viúva e
filha de Jorge Luiz Gasparini da Silva, inspetor de polícia; Lucilla Erpen, viúva de Clemente Jacob
Erpen, oficial de justiça da comarca de Tapera; Acyla Vianna Amado, viúva de Antonio Alipio Vianna
Amado, oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da 2ª zona da Comarca de Rio Grande; Maria
José Vomero de Lima, viúva de João Nabuco Alves de Lima, avaliador judicial da comarca de Itaqui;
Tania Maria Pereira Ferreira, Antonio Carlos Pereira Ferreira e José Rubem Pereira Ferreira, viúva e
filhos de João Carlos Ferreira, soldado da Brigada Militar; Suzana dos Santos Fuhro, Carlos Alberto dos
Santos Fuhro e Marisa dos Santos Fuhro, viúva e filhos de Nelson Fuhro, oficial de justiça; Ceny
Borges Dorneles e Vitor Hugo Borges Dorneles, viúva e filho de Ugo Lougue Dorneles, inspetor de
polícia; Amélia Santana Correa, viúva de Tolentino Corrêa, servidor militar do Estado; Wilma
Portuguez Kortz, viúva de Theobaldo Leonardo Kortz, avaliador judicial da comarca de Santo Ângelo;
Maria Cândida Corrêa Leal, viúva de João Batista Coelho Leal, ajudante substituto do escrivão distrital
de Cerro dos Martins distrito da comarca de Caçapava do Sul; Nair Eulalia Bergamaschi Guimaraens,
Beatriz Bergamaschi Guimaraens e Maria Etelvina Bergamaschi Guimaraens, viúva e filhas de Dante
Gabriel Guimaraens, procurador de justiça; Ignez Clementina Jaconi Curra, viúva de Heitor Curra,
escrivão do cível e crime da comarca de Caxias do Sul; Carmen Lia Gusmão Vieira e Joe Gusmão
Vieira, viúva e filho de Gari Pereira Vieira, investigador de polícia; Aracy Grimaldi Bittencourt, filha de
Suely Grimaldi Bitencourt, suboficial do Registro Civil das Pessoas Naturais da 4ª zona da Comarca de
Porto Alegre; Zonaide de Freitas e Sabrina Freitas da Silva, viúva e filha de Sidney Corrêa da Silva,
policial da Brigada Militar; Maria de Lourdes de Souza Neves, Rosemary de Souza Neves, José
Calazans de Souza Neves e Maria Helenita de Souza Neves, viúva e filhos de Jesus Dias Neves, policial
da Brigada Militar; Cristina Nunes Homem, viúva de Targino Ventura Homem, policial da Brigada
Militar; Maria Antonieta da Silva Muller, Glaucia Muller e Glauco Naidenow Muller, viúva e filhos de
João Waldemar Jacob Muller, investigador de polícia; Alvina Carvalho Madruga e Elcira Carvalho
Madruga, viúva e filha de Leoncio Amélio Madruga, contador partidor e distribuidor da comarca de
Dom Pedrito; Edila Pires Fortes e Patricia Pires Fortes, viúva e filha de Salvador Santoro Fortes, oficial
do Registro Civil das Pessoas Naturais da 4ª zona da Comarca de Porto Alegre; Maria Rangel Pires,
viúva de Sylvio Fonseca Pires, desembargador do tribunal de justiça; Ida Bortolini Kleimpaul Duarte,
Luis Fernando Bortolini Kleimpaul Duarte e Maria do Carmo Bortolini Kleimpaul Duarte, viúva e filhos
de Simeão Duarte, oficial de justiça da Comarca de Bento Gonçalves; Alessandro Moreira dos Santos,
filho de Osvaldino Borges dos Santos, policial da Brigada Militar; Emília Valente do Nascimento, viúva
de Hugo Nobre do Nascimento, escrivão de Órfãos e Ausentes da Comarca de Canguçu; Doralina
Souza Barbosa, viúva de Manuel Becker Barbosa, professor particular; Leocádia de Campos e
Humberto Carlos de Campos, viúva e filho de Adroaldo Chandy de Oliveira Campos, escrivão distrital
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de Herveiras Comarca de Santa Cruz do Sul; Maria Gerci Pinto Marques, viúva de Mauro Leandro
Marques, oficial de justiça da Comarca de Caçapava do Sul; Hilda de Oliveira Natividade e Iracema de
Oliveira Natividade, viúva e filha de Silmar Pereira da Natividade, escrivão judicial da comarca de
Giruá; Ondina Brandão Marques, viúva de João Manoel Marques, servidor militar do Estado; Amasile
Gonçalves da Motta, viúva de Manoel Luiz da Motta, escrivão de Órfãos e Ausentes da Comarca de
Itaquí; Neide Santos da Fonseca, Augusto Santos da Fonseca e Nadja Santos da Fonseca, viúva e filhos
de Pedro Quinhones da Fonseca, escrivão de polícia; Erlinda Torres Vasconcellos e Maria Luiza Torres
Vasconcellos, viúva e filha de Helio Andrade Vasconcellos, inspetor de polícia; Isaura Maria da Silva
Fauth, Leandro Rubem Fauth e Lisiane Rubia Fauth, viúva e filhos de Rubem Eloy Fauth, investigador
de polícia; Zulmira Rodrigues Carvalho Braga, viúva de Porfírio da Silva Braga, avaliador judicial da
comarca de Rio Grande; Lilah da Silva Siqueira, viúva de Melchiades Elesbão Siqueira, oficial de justiça
da Comarca de Rio Grande; Olinda dos Santos Pereira, viúva de Natalicio Pereira, servidor militar do
Estado; Maria Amélia Maciel Avellanal, viúva de Felizardo Armando Leal Avellanal, escrivão de Órfãos
e Ausentes da Comarca de Santana do Livramento; Iracema dos Santos, viúva de Manoel Cândido dos
Santos, servidor militar do Estado; Maria de Andrade Pasqualini, Albery Andrade Pasqualini e Iara
Teresinha Andrade Pasqualini, viúva e filhos de Arthur Pasqualini, oficial do Registro de Imóveis da
Comarca de Osório, solicitam concessão de pensão ao Governador do Estado. Anexo constam:
parecer; portaria contendo a resolução do pedido; entre outros documentos. O processo é finalizado
com a portaria concedendo a pensão.
Data de abrangência: 19/01/1981 - 28/12/1981
Dimensão e suporte: 262 folhas em suporte papel
Número: 219012001
Caixa: 155
Conteúdo: Processo administrativo pelo qual são arquivados os processos de revisão de pensão de
Amélia Silva Machado, viúva do oficial do Registro de Imóveis Plínio Correa Machado; Olanda Paschoa
Piovesan Aléssio, viúva do servidor da justiça Benjamin Piovesan; Romilda Kellermann de Campos,
viúva de oficial distrital Pillar Pacheco de Campos; Virginia Clementina Vidor Schmidt, viúva do oficial
distrital Alberto Pedro Schmidt; Nely Calicce Von Hoonholz, viúva do tabelião da Justiça Pery Von
Hoonholtz; Ambrozina Maria Rodrigues Buonocore, viúva do juiz de paz Romeu Buonocore; Adélia
Benvindo de Castro, Maria de Lourdes Nunes de Gois, Marilene Nunes de Gois e Marlene Nunes de
Gois, viúva e filhas do policial militar João Nunes de Gois; Hilda Schirmer Britto, viúva do oficial de
justiça Aristides Britto; Honorina Azambuja Prauchner, viúva do oficial de sede municipal Eduardo
Prauchner; Liz Adriana Gomes Corrêa, filha do veterinário Luiz Lauter Corrêa; Agrippina Tavares
Pereira, viúva do servidor da Justiça Agenor Rosquilin Faria Pereira; Idalina Borba, mãe do policial
militar Walter Borba da Silva; Sara Cruz Barbosa e Tiago Cruz Barbosa, viúva e filho do policial militar
Pedro Valmir Barbosa; Lorena Gobatto Ziglioli, Joselda Gobatto Ziglioli e Tarso Gobatto Ziglioli, viúva e
filhos do oficial de justiça Arduino Roberto Ziglioli; Reinaldina Cunha Martins, viúva do servidor da
Justiça Washington Martins; Suely Gomes de Oliveira e Maria de Lourdes Gomes de Oliveira, viúva e
filha do promotor público Wolfran Abreu de Oliveira Filho; Erotilde Capilheira Gomes, Welington
Capilheira Gomes, Nelcy Capilheira Gomes, Elton Capilheira Gomes, Ceres Oseas Capilheira Gomes e
Noely Capilheira Gomes, viúva e filhos do servidor militar Nelcy Ayres Gomes; Juracy do Couto Garcia,
viúva do tabelião e oficial do Registro de Títulos e Documentos Jayme Garcia; Armantina Carvalho
Nery, viúva do porteiro de auditório da Secretaria do Tribunal de Justiça Leopoldo de Vargas Nery;
Annita Guimarães Porto, viúva do oficial do Registro Civil das Pessoas Naturais e Provedoria João
Antônio Porto; Zilpa Nunes Duarte, viúva do escrivão da Justiça Tarcicio Duarte; Margarida da Silva
Costa, Ana Alice da Silva Costa, Rute da Silva Costa e Neemias da Silva Costa, viúva e filhos do
ferroviário Washington Wilson da Costa; Lia Conceição Pestana e Débora Myrian Pestana, filhas de
Cesar Pestana; Zaida Manke Bento, Marfa Manke Bento, Patrícia Manke Bento, Carlos Manke Bento e
Cacilda Manke Bento, viúva e filhos do oficial distrital Jesus Moreira Bento; Olindina Alice Câmara
Zimmer e Margareth Câmara Zimmer, viúva e filha do desembargador do Tribunal de Justiça Alfredo
Zimmer; Leonidia Peruchin Michielin, viúva do tabelião Casemiro Ernesto Michielin; Almerinda Becker
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da Silva, viúva do servidor da Justiça Alduino Pedro da Silva; João Ferreira de Almeida, filho do agente
penitenciário Ribas Beltran de Almeida; Valdir Salaberry Júnior, filho do motorista Valdir Salaberry;
Liceu Antunes da Silva, Assis Antunes da Silva e Avelina Antunes da Silva, filhos e viúva do diarista
ajustado da Secretaria da Saúde Adelino Antunes da Silva; Flávio Souza da Silva e Paulo Ricardo Souza
da Silva, filhos do servidor público estadual Hildo Bastos da Silva. Processo administrativo pelo qual
são arquivados os processos de concessão de pensão de Catarina Rodrigues Rosa da Silva, viúva do
policial militar Natalício Rodrigues da Silva; José Antonio Chagas de Souza e Darlise Chagas de Souza,
filhos do escrivão da Justiça João Caetano Silva de Souza; Maria de Deus Dutra Soares, viúva do
ferroviário João Rosa Soares; Marli Terezinha Caminha Lopes e Liana Aparecida Lopes, viúva e filha do
policial militar Jorge Luiz Brasil Lopes; Abegail Silva da Silva, viúva do policial militar Arlindo Silva;
Dalila Braga da Silva Santos, viúva do servidor militar Ismael Francisco dos Santos; Jania Juçara Lemes,
Cleusa Maria Lemes e Francisco Carlos Lemes, filhos do ferroviário Francisco Paulo dos Santos Lemes;
Cenira Lopes Machado, Cledimar Lopes Machado, Soila Lopes Machado, Emerson Lopes Machado e
Gláucia Rodrigues Machado, viúva e filhos do ferroviário Jorge Rodrigues Machado; Maria Anair
Bacelo de Souza, viúva do servidor público estadual Pedro Nunes de Souza; Onira Gomes Guterres,
Nelson Gomes Guterres e Izolete Gomes Guterres, viúva e filhos do ferroviário Pedro Guterres; Isalda
Guedes da Luz, Marcus Eugenio Mello Guedes da Luz, Marcio Luis Mello Guedes da Luz e Magno José
Guedes da Luz, viúva e filhos do investigador de polícia Aurélio Melgarejo Guedes da Luz; Tereza
Souto da Costa, viúva do ferroviário Conceição Pereira da Costa; Aurora Costa Abreu, viúva do
ferroviário Rodolpho Roque de Abreu; Ida Silveira Feliciati, viúva do servidor militar Jorge de Oliveira
Feliciati, Joaquina Capelari, viúva do policial militar Arlindo Capelari; Elsa Amanda Ochoa, mãe do
policial militar Milton Diogo Ochoa; Elibia Soares de Moura, viúva do servidor militar Joaquim José de
Moura; Luiza Chagas Pestana, viúva do desembargador do Tribunal de Justiça Cyro Pestana; Annayur
Rodrigues da Silva, viúva do servidor da Justiça Erico Nunes da Silva. Processo administrativo pelo
qual são arquivados os processos de cancelamento de pensão de Annita Guimarães Porto, viúva do
servidor da Justiça João Antônio Porto; Iara Terezinha Guimarães Ayub, viúva do oficial de justiça
Odorico dos Santos Ayub. Processo administrativo pelo qual é arquivado o processo de prorrogação
de prazo da disposição do professor Jovenal Maronez.
Data de abrangência: 31/12/1982 - 15/09/1983
Dimensão e suporte: 178 páginas em suporte papel
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Anexo I

Descrição do fundo Secretaria da Justiça
Identificação
País: Brasil
Data Inicial:

UF: RS
15/08/1975

Código de Referência: Br/RS/APERS PE 08.004
Data Final: 27/11/1991

Nível de descrição: Fundo

Dimensão e Suporte: 22,56 metros lineares de documentos textuais.

Contextualização
Nomes dos produtores: Secretaria da Justiça (1975 – 1991)
História administrativa/biografia: Em 1890 o Ato nº 141 cria a Secretaria do Interior que em 1891
passa a denominar-se Secretaria do Interior e Exterior com a competência de tratar dos negócios
concernentes a força pública, ao serviço policial, a eleições, a higiene, socorros públicos e das
relações com o Governo da União e o dos outros Estados. Com a publicação da Constituição Estadual
de 1947 a secretaria passa a denominar-se Secretaria do Interior e Justiça, de acordo com a Lei nº
3.602/58 tinha por finalidade, realizar a política do Executivo quanto às suas relações em geral e,
especialmente, com os demais poderes do Estado e com os Municípios, cooperando para a
coordenação de todas as atividades do Poder Público. Em 1975, o Decreto nº 23.979 transforma a
Secretaria do Interior e Justiça em Secretaria da Justiça tendo por áreas de competência a
administração penitenciária, o Registro do Comércio, o Arquivo Público, e o relacionamento com os
Poderes Judiciário e Legislativo, e com o Corpo Consular e Partidos Políticos. Com a publicação da Lei
nº 9.433/91 a secretaria é novamente transformada e passa a ser denominada Secretaria da Justiça,
do Trabalho e da Cidadania.
História arquivística: Fundo recolhido ao APERS sem a ocorrência de gestão documental,
provavelmente na década de 1990, ficando acumulado até o ano de 2014 quando começou o
processo de classificação, avaliação, indexação e descrição.
Procedência: Secretaria da Justiça

Conteúdo e Estrutura
Âmbito e conteúdo: Acervo produzido e acumulado no contexto do ditadura civil-militar no Brasil
(1964 - 1985). Composto por processos administrativos relacionados as atividades fim e meio da
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Secretaria da Justiça.
Avaliação, eliminação e temporalidade: Acervo recolhido ao Arquivo Público do RS anteriormente a
Instrução Normativa nº 04/09, a qual estabelece os procedimentos para recolhimento de acervos
arquivísticos no âmbito da administração direta do Poder Executivo Estadual. Desta forma, foi
avaliado de acordo com a Tabela de Temporalidade Documental - TTD, anexa a Instrução Normativa
04/14 da Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos.
Incorporações: Não há previsão de incorporações ao acervo.
Sistema de arranjo: O acervo encontra-se organizado em 21 séries de acordo com o Plano de
Classificação Documental - PCD, anexo a Instrução Normativa 02/14 da Secretaria da Administração e
dos Recursos Humanos. Sendo elas: Desenvolver cenários a partir das linhas políticas propostas e
existentes, Desenvolver políticas para atrair recursos e fomentar novos investimentos, Implantar e
gerenciar programas e projetos, Orientar, coordenar e elaborar o orçamento do Estado, Executar as
ações orçamentárias, Acompanhar a execução financeira e operacional do Estado, Emitir e analisar
atos normativos e ordinatórios, Representar judicialmente o Estado, Implementar e coordenar
campanhas e eventos institucionais, Elaborar, distribuir e acompanhar as informações referentes às
ações governamentais, Planejar e formular políticas de recursos humanos, Recrutar e selecionar
recursos humanos, Formar e qualificar recursos humanos após nomeação, Conceder direitos e
vantagens, Apurar infrações e irregularidades cometidas pelo servidor, Gerir o patrimônio imobiliário,
Gerir meios de transporte do Estado, Aquisição de bens e contratação de serviços, Acompanhar
contratos, Administrar a tributação do Estado, Fiscalizar a arrecadação e aplicação dos recursos
orçamentários / financeiros, Fiscalizar a regularidade das atividades desenvolvidas, Registrar e apurar
as infrações penais e civis e Cumprir a execução penal.
Estágio de tratamento: identificado, organizado, indexado e descrito parcialmente.
Ordenação: de acordo com as séries e subséries, organizados em ordem cronológica.

Condições de Acesso e Uso
Condições de acesso: Sem restrição de acesso.
Condições de reprodução: É permitido fotografar sem o uso do flash.
Idioma: Português
Características físicas e requisitos técnicos: Documentação datilografada e/ou impressa, alguns
documentos apresentam-se manuscritos.
Instrumentos de pesquisa: Descrição arquivística dos itens documentais no sistema AAP.
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Fontes Relacionadas
Existência e localização dos originais: Entidade custodiadora: Arquivo Público do Estado do Rio
Grande do Sul em Porto Alegre.
Existência e localização de cópias: Não disponível.
Unidades de descrição relacionadas: Não há.
Nota sobre publicação: Não há.

Área de Notas

Notas sobre conservação: Acervo em bom estado de conservação, porém alguns documentos
encontram-se em estado de conservação regular ou ruim.
Notas gerais: Não há.

Controle da Descrição
Nota do arquivista: Descrição elaborada por Viviane Portella de Portella, arquivista.
Apoio historiográfico e elaboração de textos de difusão sobre o acervo: Nôva Marques Brando,
Técnica em Assuntos Culturais - Historiadora (2014-2016).
Equipe de indexação e descrição processos administrativos de utilidade pública: Camila Barbosa
(2016-2017), Veronica Vieira Martinelli (2016), estagiárias Curso de História.
Equipe de indexação e descrição dos processos de pensão: Guilherme da Silva Cardoso (2017), Letícia
Wickert Fernandes (2017-2019), Sara Dalpiaz Carlos (2017).
Elaboração de textos de difusão sobre os processos administrativos de utilidade pública publicados
em 2017: Camila Barbosa, sob orientação de Viviane Portella de Portella.
Elaboração de textos de difusão sobre os processos administrativos de pensão publicados em 2018:
Letícia Wickert Fernandes e Sara Dalpiaz Carlos, sob orientação de Viviane Portella de Portella.

Regras ou convenções: CONSELHO NACIONAL DE ARQUIVOS. NOBRADE: Norma Brasileira de
Descrição Arquivística. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2006. 123p.
Datas das descrições: Julho 2015. Revisão em maio 2019.
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