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RETIFICA o Ato Portaria nº 3.599/2003, de aposentadoria proporcional ao servidor Erocy Luiz Serafini, matrícula 20063, cargo 
de Oficial Administrativo, padrão 06, Grau G, regime jurídico estatutário, a contar de 13/07/2012, quanto aos valores de 
proventos, considerando decisão judicial proferida no processo nº 9004106-31.2017.8.21.0021, ficando retificado: Função 
Gratificada Incorporada (Chefe de Setor, símbolo FG-2), num percentual de 140%, conforme previsto na Lei Complementar nº 
182/2007, art. 2º, permanecendo as demais disposições da portaria anterior, portaria nº 019/2019. 

AUTORIZA viagem de Jairo da Silva Lima, Luís Ottocar Zimmermann e Carla Rose Roman, nos dias 11 e 12 de fevereiro de 
2019, a Porto Alegre/RS, portarias nº 020/2019, nº 021/2019 e nº 022/2019. 

RETIFICA o ato: Portaria nº 31/2017, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, §§ 3º, 5º e 17º da Constituição 
Federal, redação da Emenda Constitucional nº 41/2003, concede aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 
01/03/2017, à servidora Marines Lara Schaeffer, matrícula 26584, cargo de Professor, nível III, Grau F, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.427,33 (dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e três 
centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 023/2019. 

CONCEDE pensão aos dependentes do servidor inativo Paulo Adair de Farias Ramos, matrícula 22072, cargo de Vigilante, 
padrão 04, Grau G, regime jurídico estatutário, falecido em 28/01/2019, inativado conforme Portaria nº 50/2012, sendo que 100% 
desta pensão corresponde a R$ 2.490,42 (dois mil, quatrocentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), distribuídos da 
seguinte forma: Moises Manica Ramos, filho(a) menor de idade, a contar de 28/01/2019, até a data-limite de 21 anos, 
completados em 09/08/2033, à razão de 50%, no valor de R$ 1.245,21 (um mil, duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e um 
centavos); Odete Manica, companheiro(a), a contar de 28/01/2019, à razão de 50%, no valor de R$ 1.245,21 (um mil, duzentos e 
quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), portaria nº 024/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2019, ao servidor Claudio Sebastiao Ely, matrícula 
26357, cargo de Professor, nível III, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
2.939,83 (dois mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e três centavos), portaria nº 025/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2019, à servidora Jucelia Martins Castoldi, matrícula 
26846, cargo de Técnico Enfermagem, padrão 07, Grau G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor 
de R$ 2.739,03 (dois mil, setecentos e trinta e nove reais e três centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos 
da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 026/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2019, ao servidor Derli da Silva, matrícula 21775, cargo 
de Operário, padrão 03, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.572,48 (três mil, 
quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e oito centavos), portaria nº 027/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2019, ao servidor Severino Gonçalves, matrícula 21953, 
cargo de Operário, padrão 03, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.852,77 (três 
mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), portaria nº 028/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2019, à servidora Adriana Dal Bello Bruschi, matrícula 
22148, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 
5.525,17 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezessete reais), portaria nº 029/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2019, à servidora Beatriz Teresinha Gomes, matrícula 
21746, cargo de Professor, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 6.915,37 
(seis mil, novecentos e quinze reais e trinta e sete centavos, portaria nº 030/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2019, à servidora Adriana Canalli, matrícula 21421, 
cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 6.202,45 (seis 
mil, duzentos e dois reais e quarenta e cinco centavos), portaria nº 031/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2019, à servidora Marlei Biondo, matrícula 22409, cargo 
de Professor, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 5.596,46 (cinco mil, 
quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos), portaria nº 032/2019. 

CONCEDE aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/03/2019, à servidora Silvana Maira Rosa, matrícula 21241, 
cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 9.624,58 (nove 
mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos), portaria nº 033/2019. 
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