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DESIGNA a servidora Cleonice Marta PiccinI Garcia, Diretora Administrativa Previdenciária, para exercer cumulativamente a 
função de Presidente do Instituto, no período de 02 de janeiro de 2020 a 11 de janeiro de 2020 por motivo de férias da 
Presidente, portaria nº 202/2019. 
 

AUTORIZA viagem de Cleonice Marta Piccini Garcia e Eduardo André Lucietto, nos dias 13 a 15 de janeiro de 2020, a Porto 
Alegre/RS, portarias nº 001/2020 e nº 002/2020. 

 

AUTORIZA viagem de Tiago Machado e Marcelo Muller Carneiro e Jaqueline Corazza, no dia 14 de janeiro de 2020, a 
Erechim/RS, portarias nº 003/2020, nº 004/2020 e nº 005/2020. 

 
RETIFICA o ato: Portaria nº 135/2019, e de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "b", combinado 
com o §§ 3º e 17º da Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, concede aposentadoria 
voluntária por implemento de idade, a contar de 01/08/2019, à servidora Claudete Mazzochini Ziliotto, matrícula 26740, cargo de 
Assistente Social, padrão S1- Grau F, regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 7.861/10.950 no valor 
de R$ 3.930,36 (três mil, novecentos e trinta reais e trinta e seis centavos), de acordo com a média das contribuições nos termos 
da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 006/2020. 
 

CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 7º, inciso I da Constituição Federal, redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003 e Lei Municipal nº 4221 de 2005, pensão à dependente do servidor inativo Raimundo Gauze, 
matrícula 20092, cargo de Programador de Computador, padrão 06, Grau D, regime jurídico estatutário, falecido em 28/12/2019, 
inativado conforme Portaria nº 2747/2006, retificado por Portaria nº 1.555/2009, Portaria nº 137/2011, Portaria nº 924/2011, 
sendo a pensão composta pelo teto salarial do Regime Geral de Previdência Social vigente na data do óbito, correspondente a 
R$ 5.839,45, acrescido de 70% (setenta porcento) da parcela excedente a esse limite, correspondente a R$ 862,86, totalizando 
R$ 6.702,31, distribuídos da seguinte forma: Salete Ross, companheira, a contar de 28/12/2019, à razão de 100%, no valor de 
R$ 6.702,31 (seis mil, setecentos e dois reais e trinta e um centavos), portaria nº 007/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/02/2020, à servidora Maria do Carmo Badin Bortoluzzi, matrícula 21240, cargo de Professora, 
nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 8.996,14 (oito mil, novecentos e 
noventa e seis reais e quatorze centavos), portaria nº 008/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", combinado com o §§ 3º e 17º da 
Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar 
de 01/02/2020, ao servidor João Paulo Silva da Rosa, matrícula 26810, cargo de Encanador Hidráulico, padrão 06, Grau H, 
regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 3.708,19 (três mil, setecentos e oito reais e dezenove 
centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 009/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", combinado com o §§ 3º e 17º da 
Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar 
de 01/02/2020, à servidora Marta de Fatima Borba, matrícula 27435, cargo de Professora, nível III, Grau E, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 2.478,31 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e um 
centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 010/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/02/2020, à servidora Jussara 
Aparecida Gazzola, matrícula 26073, cargo de Auxiliar de Enfermagem, padrão 07, Grau C, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais proporcionais a 10.480/10.950 no valor de R$ 2.571,18 (dois mil, quinhentos e setenta e um reais e dezoito 
centavos), portaria nº 011/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "b", combinado com o §§ 3º e 17º da 
Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria voluntária por implemento de idade, 
a contar de 01/02/2020, à servidora Beatriz Jungues, matrícula 27591, cargo de Enfermeira, padrão S1, Grau H, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais proporcionais a 6.325/10.950 no valor de R$ 5.025,01 (cinco mil e vinte e cinco reais e um 
centavo) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 012/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, combinado com o artigo 
6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, aposentadoria por invalidez permanente, a contar de 01/02/2020, ao servidor Almir 
Pinto Cardoso Junior, matrícula 23004, cargo de Secretario de Escola, padrão 06, Grau J, regime jurídico estatutário, com 
proventos mensais integrais no valor de R$ 4.357,01 (quatro mil, trezentos e cinquenta e sete reais e um centavo), portaria nº 
013/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 1º, inciso III, alínea "a", combinado com o §§ 3º e 17º da 
Constituição Federal, redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar 
de 01/02/2020, ao servidor Dorvalino Brusamarello, matrícula 27832, cargo de Operário, padrão 03, Grau E, regime jurídico 
estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 1.952,26 de acordo com a média das contribuições nos termos da 
Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, portaria nº 014/2020. 



CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 47/2005, aposentadoria especial, a contar de 01/02/2020, ao servidor Pedro Oliveira de Brito, 
matrícula 21883, cargo de Operário, padrão 03, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de 
R$ 2.722,75 (dois mil, setecentos e vinte de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 
18/06/2004, portaria nº 015/2020. 
 
REVISA os proventos do professor Joel Trigo Urdangarin, inativado pela Portaria n.º 45/2008, efetivo, Área II, Nível II, Grau G, 
matrícula funcional n.º 1464-8, regime estatutário, previdência IPPASSO, regido  pelas Leis n.º 1733/76 – Estatuto do Magistério 
Público Municipal e n.º 1763/77 – Estatuto do Servidor Público Municipal, lotada junto a Secretaria de Educação - SME, a contar 
de 27 de agosto de 2019 (data do trânsito em julgado do processo judicial 021/1.12.0004383-0), com proventos integrais e 
mensais de R$ 5.618,82 (cinco mil, seiscentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos), portaria nº 018/2020. 
 
 

        Marina Zancanaro Borowski       Cleonice Marta Piccini Garcia 

Presidente       Diretora Administrativa 


