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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 a Marcineia Belarmino de Albuquerque, cônjuge, a 
contar de 10/07/2020, e a Wesley Belarmino de Albuquerque, filho, a contar de 10/07/2020, até a data-limite de 21 anos, 
dependentes do servidor inativo Paulo Barros de Albuquerque, matrícula 21327, cargo de Professor, nível III, Grau I, regime 
jurídico estatutário, falecido em 10/07/2020, inativado conforme Portaria nº 155/2015, retificado por Portaria nº 209/2017, Portaria 
nº 70/2017, à razão de 50% para cada dependente, no valor de R$ 3.547,87, totalizando R$ 7.095,73 (sete mil, noventa e cinco 
reais e setenta e três centavos), portaria nº 075/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/08/2020, à servidora Maria Teresa 
Dal Moro AngolerI, matrícula 21933, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 6.702,11 (seis mil, setecentos e dois reais e onze centavos), portaria 076/2020. 
 
CONCEDE , de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/08/2020, à servidora Maria Cristina 
Nadal Santos, matrícula 21680, cargo de Professora, nível III, Grau I, regime jurídico estatutário, com proventos mensais 
integrais no valor de R$ 5.886,78 (cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos), portaria nº 077/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/08/2020, à servidora Lurea Ines 
Mattielo, matrícula 22009, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 7.626,54 (sete mil, seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos), portaria nº 078/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o § 5º do 
artigo 40 da Constituição Federal, aposentadoria por tempo de contribuição, a contar de 01/08/2020, à servidora Soraya 
Tolentino, matrícula 21448, cargo de Professora, nível III, Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no 
valor de R$ 6.239,90 (seis mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa centavos), portaria nº 079/2020. 
 
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 01/08/2020, à servidora Joçara Vargas Antunes, matrícula 191, cargo de Auxiliar de Copa e Cozinha, padrão 02, 
regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 3.783/10.950, no valor de R$ 414,13 (quatrocentos e 
quatorze reais e treze centavos), de acordo com a média das contribuições, nos termos da Lei Federal nº 10.887 de 18/06/2004, 
complementado até o valor do salário mínimo, portaria nº 080/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece o artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, aposentadoria por tempo 
de contribuição, a contar de 01/08/2020, à servidora Luciane Dadia Rodrigues, matrícula 21551, cargo de Professora, nível III, 
Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 9.193,21 (nove mil, cento e noventa e três 
reais e vinte e um centavos), portaria nº 081/2020. 
 
CONCEDE, de conformidade com o que estabelece artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, aposentadoria por tempo de 
contribuição, a contar de 01/08/2020, à servidora Rosane de Fatima Dalla Lana, matrícula 21030, cargo de Professora, nível III, 
Grau J, regime jurídico estatutário, com proventos mensais integrais no valor de R$ 9.398,37 (nove mil, trezentos e noventa e 
oito reais e trinta e sete centavos, portaria nº 082/2020. 

 
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 01/08/2020, à servidora Jacinta Teresinha Bassi Banaszeski, matrícula 26684, cargo de Professora , nível III, Grau 
G, regime jurídico estatutário, com proventos mensais proporcionais a 5.996/10.950 no valor de R$ 1.647,68 (mil, seiscentos e 
quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) de acordo com a média das contribuições nos termos da Lei Federal nº 10.887 
de 18/06/2004, portaria nº 083/2020. 
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