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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2013

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.857- CONCEDER aposentadoria por 
tempo de contribuição, com proventos integrais, nos 
termos do art. 3º, inciso III, da Emenda Constitucional 
nº 047/2005, à servidora Luciane Falco Mendes, Ma-
trícula nº 19049, CPF nº 333.343.236-68, no Cargo de 
Psicóloga, nível C-47, conforme Parecer nº 015/2013, 
exarado pela Assessoria Jurídica da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, com efeito retroativo a 01.10.2013.
Barbacena, 04 de novembro de 2013.Antônio Carlos 
Andrada- Prefeito Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº15.861 - DESIGNAR Marilene Rocha, 
para exercer a função de Coordenadora do Centro de 
Convivência, na Secretaria Municipal de Saúde Públi-
ca, sendo-lhe concedida a função gratificada corres-
pondente ao cargo de Coordenador, nível FG-1, a par-
tir desta data.Barbacena, 20 de novembro de 2013.
Antônio Carlos Andrada - Prefeito Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 
30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 
018/2013, datado de 09.04.2013, da Assessoria Jurí-
dica da Secretaria Municipal de Saúde, às fls. 138/139, 
do Processo Funcional nº 1546/80; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.862 - CONCEDER ascensão funcional 
ao servidor Nivaldo de Paiva Brandão, ocupante do 
Cargo Público de Médico, para o nível C-47, do Quadro 
dos Servidores Públicos Municipais, com efeito retroa-
tivo a 14.06.2013.
Barbacena, 20 de novembro de 2013. Antônio Carlos 
Andrada - Prefeito Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, considerando o disposto no art. 33, da Lei 
nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 364/2013, exara-
do pela Douta Advocacia-Geral do Município, datado 
de 04.11.2013, às fls. 239/240, do Processo Funcional 
nº 1401/79; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.863 - CONCEDER progressão fun-
cional à servidora Mônica Tafuri Mattoso, ocupante 
do Cargo Público de Professor, para o nível P-4-A, do 
Quadro do Magistério Municipal, com efeito retroativo 
a 08.10.2013, de conformidade com o Requerimento 
nº 7639/2013.Barbacena, 20 de novembro de 2013.
Antônio Carlos Andrada - Prefeito Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, considerando o disposto no art. 33, da Lei 
nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 360/2013, exara-
do pela Douta Advocacia-Geral do Município, datado 
de 30.10.2013, às fls. 199/200, do Processo Funcional 
nº 3001/94; RESOLVE: 

PORTARIA Nº15.864 - CONCEDER progressão funcio-

nal à servidora Neide Maria do Nascimento, ocupante 
do Cargo Público de Professor, para o nível P-4-A, do 
Quadro do Magistério Municipal, com efeito retroativo 
a 07.08.2013, de conformidade com o Requerimento 
nº 6825/2013.Barbacena, 20 de novembro de 2013.
Antônio Carlos Andrada - Prefeito Municipal.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº15.872 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta por Tarcisio Washington de Carvalho, Rô-
mulo Stefani Filho e Ricardo Augusto de Moraes Dru-
mond, para, sob a presidência do primeiro, proceder 
à avaliação de um imóvel com área de 4.690,00m² 
(quatro mil seiscentos e noventa metros quadrados), 
dentro de uma área maior de 169.706,95m² (cento e 
sessenta e nove mil, setecentos e seis metros e no-
venta e cinco centímetros quadrados), no lugar de-
nominado Monte Mário, desapropriada por intermédio 
do Decreto nº 7.518/2013, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a partir desta data.Barbacena, 21 de novembro 
de 2013.Antônio Carlos Andrada - Prefeito Municipal.

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

ATOS ORDINATÓRIOS
ATO ORDINATÓRIO Nº 001/JAN2013 – DECRE-
TO 7512/2013 - QUINQUÊNIO - CONCEDE QUIN-
QUÊNIO, nos termos do art. 76, Lei nº 3.245/1995 
e art. 97, Lei nº 3.330/96, referente ao mês de ja-
neiro/2013, aos servidores abaixo relacionados ANA 
ELIZABETH DE PAULA, Matrícula nº 5.854/01, lotada 
na Secretaria Municipal de Coordenação de Progra-
mas Sociais, referente ao 4º Quinquênio, a partir de 
02/01/2013. BÁRBARA MARFÍSIA ASSIS RENAULT 
GROSSI, Matrícula nº 19.275/01, lotada na Secreta-
ria Municipal de Fazenda, referente ao 1º Quinquênio, 
a partir de 30/09/2012. FABÍOLA MARA DE ALMEIDA 
ELIAS RODRIGUES, Matrícula nº 9.886/01, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referen-
te ao 2º Quinquênio, a partir de 08/01/2013. JOSÉ 
EDUARDO LIMA MARTINS, Matrícula nº 8.021/01, lo-
tado na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, 
referente ao 3º Quinquênio, a partir de 22/11/2012.
PAULA GONÇALVES VIDIGAL DE ARAÚJO, Matrícula 
nº 3.808/01, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto,referente ao 4º Quinquênio, a par-
tir de 23/01/2013. ROSEMARY RIBEIRO DE BARROS, 
Matrícula nº 7.688/01, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, referente ao 2º Quinquênio, 
a partir de 28/01/2013. ROSIRENE SANTA ROSA FER-
REIRA, Matrícula nº 3.822/01, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, referente ao 4º 
Quinquênio, a partir de 04/01/2013. TARCIZO SEBAS-
TIÃO CRISTIANO, Matrícula nº 2.883/01, lotado na 
Secretaria Municipal de Obras Públicas, referente ao 
5º Quinquênio, a partir de 08/01/2013. TELMA REGI-
NA DE OLIVEIRA, Matrícula nº 12.814/01, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, referen-
te ao 3º Quinquênio, a partir de 27/10/2012.

ATO ORDINATÓRIO Nº 002/JAN2013 – DECRE-
TO 7512/2013 - FÉRIAS REGULAMENTARES - 
De conformidade com o disposto nos artigo 86 e se-
guintes da Lei 3.245/95, RESOLVE conceder FÉRIAS 
REGULAMENTARES aos servidores abaixo relaciona-
dos, referente ao mês de janeiro: Rafael de Sousa 
Barbosa, matrícula nº 1930501, lotado na Advocacia 
Geral do Município, período aquisitivo 06/06/2011 a 
05/06/2012, período de gozo de 21/01/2013 a 

19/02/2013, Sonia Rodrigues de Oliveira, matrícula nº 
216201, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 16/02/2011 a 15/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Iracema Apare-
cida Rodrigues, matrícula nº 218001, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
22/05/2011 a 21/05/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Ronaldo Clementino da Sil-
va, matrícula nº 259501, lotado na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 23/05/2011 a 
22/05/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Eva Maria Aparecida Ferreira, matrícula 
nº 260101, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 01/08/2011 a 31/07/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Pedro 
Jose da C  Filho, matrícula nº 261801, lotado na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
28/02/2011 a 27/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Nezia Maria Ferreira, matrí-
cula nº 268501, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 11/02/2011 a 10/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Fatima 
Rodrigues Silva Santos, matrícula nº 280601, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 24/02/2011 a 23/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Ivanee Cunha Leite de Oli-
veira, matrícula nº 282901, lotado na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 09/03/2011 a 
08/03/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Mario da Silva, matrícula nº 283201, lota-
do na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 09/03/2011 a 08/03/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria da Gloria de Cam-
pos Silva, matrícula nº 289801, lotada na Secretaria 
de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/03/2011 a 28/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Eliete Moyses da Costa, 
matrícula nº 293301, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 07/06/2011 a 
06/06/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Luiz Gonzaga Fagundes Nascimento, ma-
trícula nº 298001, lotado na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 30/06/2011 a 29/06/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Fanny 
Candian Cabral, matrícula nº 298301, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
30/06/2011 a 29/06/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Jeuza Valeria Candian, ma-
trícula nº 299601, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria 
Elzi Vargas Saviotti, matrícula nº 301901, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/01/2012 a 31/12/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Gabriela de Souza, matrí-
cula nº 308601, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 07/02/2011 a 06/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Rosan-
gela Pedrosa de Carvalho das Neves, matrícula nº 
379801, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 21/02/2011 a 20/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Lucia Helena 
Pereira Miranda, matrícula nº 381901, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
21/02/2011 a 20/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Geraldo Vicente dos Reis, 
matrícula nº 406401, lotado na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 01/08/2011 a 
31/07/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Valter Ferreira Costa, matrícula nº 
413101, lotado na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 01/08/2011 a 31/07/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Jose Maria da 
Silva, matrícula nº 413401, lotado na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/08/2011 a 
31/07/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Edson Wander Natalicio, matrícula nº 
413801, lotado na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 01/08/2011 a 31/07/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Jorge Joaquim 
dos Santos, matrícula nº 414001, lotado na Secretaria 
de Educação e Desporto, período aquisitivo 
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01/08/2011 a 31/07/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Iolanda Maria F.  de Andra-
de, matrícula nº 414101, lotado na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 01/08/2011 a 
31/07/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Sirlane Margarida C.  Andretto, matrícula 
nº 414401, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 01/08/2011 a 31/07/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Vera 
Lucia Dionisio dos Santos, matrícula nº 414501, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 01/08/2011 a 31/07/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Maria Emilia Ferreira da 
Silva, matrícula nº 414801, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/08/2011 a 
31/07/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Vanda Helena de Lima Cabral, matrícula 
nº 414901, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 01/08/2011 a 31/07/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria 
Lucia de Souza, matrícula nº 415001, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/08/2011 a 31/07/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Maria Ivone Moraes Barbo-
sa,  matrícula nº 415201, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 01/08/2011 a 
31/07/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Adriana da Assuncao Chagas Nascimen-
to, matrícula nº 415301, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 01/08/2011 a 
31/07/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Valdeli Salvador Cimino, matrícula nº 
416601, lotado na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 01/08/2011 a 31/07/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Elisabete Rosa 
Kilson, matrícula nº 422801, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/08/2011 a 
31/07/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Marcio Machado Cardoso, matrícula nº 
434401, lotado na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 05/09/2011 a 31/07/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Lucimar Perei-
ra, matrícula nº 540701, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 01/05/2011 a 
30/04/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Vanuza Margareth Candian Dezolt I, ma-
trícula nº 543301, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/05/2011 a 30/04/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Jac-
queline Sara de Oliveira Moreira, matrícula nº 543401, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 01/05/2011 a 30/04/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Zaine Barbosa Curci 
Ferreira, matrícula nº 552701, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 21/05/2011 a 
20/05/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Arlete Sfredo do Carmo, matrícula nº 
582901, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 02/01/2012 a 01/01/2013, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Selma dos San-
tos Andrade, matrícula nº 583101, lotada na Secreta-
ria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
02/01/2012 a 01/01/2013, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Avany Campos Carvalho, 
matrícula nº 583201, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 02/01/2012 a 
01/01/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Francisco Antonio G. Vilela, matrícula nº 
745801, lotado na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 31/07/2011 a 30/07/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Ana Lucia Cimi-
no Pereira Curi, matrícula nº 768201, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
06/06/2010 a 05/06/2011, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Marcia Noemi Cobuci, ma-
trícula nº 911801, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/03/2007 a 29/02/2008, 
período de gozo de 07/01/2013 a 05/02/2013, Barba-
ra Isabel F. da Silva, matrícula nº 288601, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 

01/02/2011 a 31/01/2012, período de gozo de 
07/01/2013 a 05/02/2013, Dirce Maria Furtado, matrí-
cula nº 415101, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/08/2010 a 31/07/2011, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Andreia 
Patricia de Sousa, matrícula nº 1931301, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
06/06/2011 a 05/06/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Amanda Regina da Silva, 
matrícula nº 1944301, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 22/08/2011 a 
21/08/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Nadir de Souza Santos, matrícula nº 
214901, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 18/04/2011 a 17/04/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Rosangela Can-
ton  Francisco, matrícula nº 215701, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/03/2011 a 29/02/2012, período de gozo de 
01/01/2013 a 30/01/2013, Ilza Maria de Freitas Ferrei-
ra, matrícula nº 226701, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 12/04/2011 a 
11/04/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Silvana Roman Teixeira, matrícula nº 
255301, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 09/08/2011 a 08/08/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Angela Teresi-
nha de F. do Carmo, matrícula nº 261401, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/02/2011 a 31/01/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Lucia Helena Ribeiro Tos-
tes, matrícula nº 265101, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 13/08/2011 a 
12/08/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Ana Maria da Silva, matrícula nº 269401, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 12/08/2011 a 11/08/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Rosana Maria Emidio 
Araujo, matrícula nº 270301, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 25/09/2011 a 
24/09/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Tania Lucia dos Santos, matrícula nº 
273301, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 03/02/2011 a 02/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Heloisa Berga-
maschi de Paula, matrícula nº 273401, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
03/02/2011 a 02/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Janete Gava Machado 
Campos, matrícula nº 273501, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 03/02/2011 a 
02/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria Romilde Dias Bergamaschi, matrí-
cula nº 273701, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 03/02/2011 a 02/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria 
Helena de Araujo, matrícula nº 276201, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
14/04/2011 a 13/04/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Angela Maria Martin Cam-
pos, matrícula nº 280001, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 24/02/2011 a 
23/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Adriana Claudia Drumond, matrícula nº 
280101, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 24/02/2011 a 23/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Ilza Heleno, 
matrícula nº 280201, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 24/02/2011 a 
23/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria Helena Meira Nascimento, matrícu-
la nº 280301, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 24/02/2011 a 23/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Zenit 
Maria Melo C. Silva, matrícula nº 280501, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
24/02/2011 a 23/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Rita de Cassia Ferreira 
Souza, matrícula nº 281501, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 30/03/2011 a 

29/03/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Carlos Magno Reis de Carvalho, matrícula 
nº 282401, lotado na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 09/03/2011 a 08/03/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Sandra 
Maris Moreira Guimaraes, matrícula nº 285701, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 01/08/2011 a 31/07/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Maria Cleusa Lazaro, matrí-
cula nº 287101, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 14/09/2011 a 13/09/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Sara 
Pereira Dos Santos Soares, matrícula nº 290901, lota-
da na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 07/03/2011 a 06/03/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Neide da Silva Carmo, 
matrícula nº 298501, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 
31/12/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Aurea Lucy Valadares P E Lima, matrícula 
nº 298601, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Helaine 
Marcia Da Fonseca, matrícula nº 298701, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/01/2012 a 31/12/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Alda Regina de O Bissulle, 
matrícula nº 298801, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 01/01/2011 a 
31/12/2011, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Odenice Regina Bageto Lumont, matrícu-
la nº 298901, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Valeria 
Cristina Pereira, matrícula nº 299001, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/01/2012 a 31/12/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Elaine Freitas Anes Ferrei-
ra, matrícula nº 299101, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 
31/12/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Ermerinda Lourdes da Silva  Roque,  ma-
trícula nº 299401, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Cleide 
Correa Armond de Faria I, matrícula nº 299501, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 01/01/2012 a 31/12/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Soraia Maria da Costa Viol, 
matrícula nº 299701, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 
31/12/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Zaina Tameme Sad Jorge, matrícula nº 
299801, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Sandra Maria 
Mendes da Silva Oliveira, matrícula nº 299901, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 01/01/2012 a 31/12/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Elizabeth Aparecida de Al-
meida Cursio, matrícula nº 300001, lotada na Secreta-
ria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/01/2011 a 31/12/2011, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Sonia Salume Sad, matrí-
cula nº 300101, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Josele-
na Monteiro da C  Portes, matrícula nº 300401, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 01/01/2012 a 31/12/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Lucia Maria Andreto, matrí-
cula nº 300601, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Ana 
Maria de Almeida Milagres, matrícula nº 300701, lota-
da na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Edna Patricia Rezende 
da Silva, matrícula nº 300801, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 
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31/12/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Ernestina Maria de Paula Reis, matrícula 
nº 301201, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Flavia 
Elisa Araujo Sol, matrícula nº 301301, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/01/2012 a 31/12/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Marcia Helena Evangelista 
de Paula, matrícula nº 301601, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 
31/12/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria Aparecida Dias Morais I, matrícula 
nº 301701, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Rosana 
Maria Bernardo Bertola, matrícula nº 302201, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 01/01/2012 a 31/12/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Sueli Rosa dos Santos, ma-
trícula nº 302401, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/01/2012 a 31/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Amelia 
Elisa Bianchete D Avila, matrícula nº 302801, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 01/02/2011 a 31/01/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Ana Aparecida Cobucci Al-
ves, matrícula nº 302901, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 01/02/2011 a 
31/01/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Ana Lucia Victor, matrícula nº 303001, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 01/02/2011 a 31/01/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Carmem Lucia Satyro de 
Souza, matrícula nº 303101, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/02/2011 a 
31/01/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Cleonice Maria da Cruz  Krambeck, matrí-
cula nº 303201, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/02/2011 a 31/01/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Fran-
cislene Aparecida da Silva, matrícula nº 303401, lota-
da na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 01/02/2011 a 31/01/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Ivana Maria Presot, ma-
trícula nº 303601, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 01/02/2011 a 31/01/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria 
Aparecida Dionisio Lino, matrícula nº 303701, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 01/02/2011 a 31/01/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Maria das Gracas Silva, 
matrícula nº 303801, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 01/02/2011 a 
31/01/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Vera Marcia Cunnin C Ferreira, matrícula 
nº 304501, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 01/02/2011 a 31/01/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria 
Aparecida de Almeida  Jabrazzi I, matrícula nº 307201, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 07/02/2011 a 06/02/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria Neide Teixeira Re-
sende I, matrícula nº 307401, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 07/02/2011 a 
06/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Monica Tafuri Mattoso, matrícula nº 
307701, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 07/02/2011 a 06/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Neide Maria do 
Nascimento, matrícula nº 307901, lotada na Secreta-
ria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
07/02/2011 a 06/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Tania Jayme Sad, matrícula 
nº 308201, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 07/02/2011 a 06/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Shirley 
do Livramento Campos, matrícula nº 308401, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 07/02/2011 a 06/02/2012, período de gozo de 

02/01/2013 a 31/01/2013, Agda de Fatima Alves, ma-
trícula nº 308501, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 07/02/2011 a 06/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Katia 
de Souza Oliv A Estevan, matrícula nº 308701, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 07/02/2011 a 06/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Emiliane Toste Flisch Perei-
ra I, matrícula nº 379301, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 21/02/2011 a 
20/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Regina Maria Sucasas, matrícula nº 
379401, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 21/02/2011 a 20/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Ana Clea Silva 
Campos, matrícula nº 380001, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 21/02/2011 a 
20/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Adele Marcia Costa Paiva, matrícula nº 
380401, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 21/02/2011 a 20/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Rosangela Tei-
xeira dos Santos, matrícula nº 380601, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
21/02/2011 a 20/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Paula Goncalves V de Arau-
jo, matrícula nº 380801, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 21/02/2011 a 
20/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria Aparecida de Souza Ii, matrícula nº 
381001, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 21/02/2011 a 20/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Marcilia Maria 
de Carvalho I, matrícula nº 381201, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
21/02/2011 a 20/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Luciana Maria de Melo Ja-
brasi, matrícula nº 381501, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 21/02/2011 a 
20/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Luciane Campos Braga Brandao, matrícu-
la nº 381801, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 21/02/2011 a 20/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Marga-
reth Rossi Furtado, matrícula nº 382401, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
21/02/2011 a 20/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Vania Regina de Souza Viol 
I, matrícula nº 382901, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 21/02/2011 a 
20/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Alessandra C da Silva Oliveira, matrícula 
nº 383301, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 21/02/2011 a 20/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Edna 
de Fatima F Fortes Carnevale, matrícula nº 383701, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 21/02/2011 a 20/02/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Ercino Campos Junior I, 
matrícula nº 384701, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 21/02/2011 a 
20/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria do Carmo Santiago Vidal, matrícula 
nº 385901, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 21/02/2011 a 20/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Darda-
nia Aparecida Araujo Tojo, matrícula nº 390801, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 19/04/2011 a 18/04/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Lilian Pereira de Melo Viol, 
matrícula nº 399001, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 17/05/2011 a 
16/05/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Kelen Cristina de Oliveira, matrícula nº 
540601, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 01/05/2011 a 30/04/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Angela Maria 
Amaral de Melo, matrícula nº 541001, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/05/2011 a 30/04/2012, período de gozo de 

02/01/2013 a 31/01/2013, Andrea Cristina R P Ferrei-
ra, matrícula nº 541501, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 01/05/2011 a 
30/04/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Claudineia F Dias Simplicio, matrícula nº 
541601, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 01/05/2011 a 30/04/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Rosangela Braz 
Andretto de Assis, matrícula nº 542001, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/05/2011 a 30/04/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Catia  Regina Costa Tauva-
nes Soares, matrícula nº 542201, lotada na Secretaria 
de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/05/2011 a 30/04/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Sandra Valeria R R Araujo, 
matrícula nº 542301, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 01/05/2012 a 
30/04/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Marlene Carvalho Neves, matrícula nº 
542601, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 01/05/2011 a 30/04/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Leticia Maria da 
Silva, matrícula nº 542701, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/05/2011 a 
30/04/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Luiz Paulo Teixeira, matrícula nº 551801, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 01/06/2011 a 31/05/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria Fatima da S Ber-
nardo, matrícula nº 583901, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 10/01/2012 a 
09/01/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Luciane Rocha Cantaruti, matrícula nº 
708101, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 22/02/2011 a 21/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Andrea Luzia 
Presot Boa Morte, matrícula nº 709001, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
22/02/2011 a  21/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Ana Lucia Dias, matrícula 
nº 709601,  lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 18/03/2011 a 17/03/2012,  
período de gozo de  02/01/2013 a 31/01/2013, Julia  
Moreira da Cunha, matrícula nº 709701, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2011 a 17/03/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Katia  Aparecida Meireles 
Teixeira, matrícula nº 710501, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/03/2012 a 
28/02/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria Celia de Almeida Rivelli, matrícula 
nº 710601, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 01/03/2011 a  29/02/2012,  
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Lilian 
Medeiros Goncalves, matrícula nº 710801, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/03/2011 a  29/02/2012, período de gozo de  
02/01/2013 a 31/01/2013, Marivane Fatima Bertolin, 
matrícula nº 711301, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 22/02/2012 a 
21/02/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria das Gracas Silva Santos, matrícula 
nº 730501, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 06/06/2011 a  05/06/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Bianca 
Prenazzi Discaciati Couto, matrícula nº 731001, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 06/06/2011 a 05/06/2012, período de gozo de  
02/01/2013 a 31/01/2013, Elizabeth Goncalves de 
Souza, matrícula nº 748901, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 22/02/2011 a 
21/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Alba Lisian Candian Ferreira, matrícula nº 
749901, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo  22/02/2011 a 21/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Adirson Goncal-
ves Moreira, matrícula nº 750201, lotado na Secretaria 
de Educação e Desporto, período aquisitivo               
22/02/2011 a 21/02/2012, período de gozo de 
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02/01/2013 a 31/01/2013, Simone Vaz de Mello Costa, 
matrícula nº 750701, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo               18/03/2010 
a 17/03/2011, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Dirceia Georgina Moreira, matrícula nº 
751501, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo               30/03/2011 a 29/03/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Norma 
Regina Cardoso Mendes, matrícula nº 768001, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo               06/06/2011 a 05/06/2012, período de 
gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Rosemary Ribeiro 
de Barros, matrícula nº 768801, lotada na Secretaria 
de Educação e Desporto, período aquisitivo               
08/01/2012 a 07/01/2013, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Viviane A Rib N Figueiredo, 
matrícula nº 771601, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo               05/02/2011 
a 04/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013,  Maria Lucia de O Abrantes, matrícula nº 
796601, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo               22/02/2011 a 21/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Monica 
Cristina Neto Cury, matrícula nº 797201, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo               
22/03/2012 a 21/03/2013, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Elizaine Laforreth M Berto-
lin, matrícula nº 797901, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo               01/03/2011 
a 29/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Regina Celia C Rodrigues, matrícula nº 
815201, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo               08/01/2011 a 07/01/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Bianca 
Dilaila Prenazzi, matrícula nº 815501, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
06/06/2011 a 05/06/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Giovana Sfredo 
Santiago,matrícula nº 816601, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 08/01/2012 a 
07/01/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Herica Cristina Dionisio Barbosa, matrícu-
la nº 816701, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 08/01/2012 a 07/01/2013, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Catia 
Regina Costa Tauvanes Soares, matrícula nº 861701, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 01/03/2011 a 29/02/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Emiliane Toste Flisch 
Pereira I, matrícula nº 870801, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 12/05/2011 a 
11/05/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Alieser Deilton Candian, matrícula nº 
879401, lotado na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 06/06/2011 a 05/06/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Vera Regina 
Geoffroy Barboza, matrícula nº 911301, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo               
18/03/2011 a 17/03/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Joanina Aparecida Garcia 
de Almeida, matrícula nº 911401, lotada na Secretaria 
de Educação e Desporto, período aquisitivo              
18/03/2011 a 17/03/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Marli Rodrigues Nunes, 
matrícula nº 930701, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 06/06/2011 a 
05/06/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Cristine Freitas Pontes I, matrícula nº 
930801, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 06/06/2011 a 05/06/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Beatriz de Car-
valho Fiuza, matrícula nº 931101, lotada na Secretaria 
de Educação e Desporto, período aquisitivo 
08/01/2012 a 07/01/2013, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Cintia Costa Tauvanes, ma-
trícula nº 931901, lotada na Secretaria de Educação e 
Desporto, período aquisitivo 08/01/2012 a 07/01/2013, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Ana 
Paula Martins da Silva, matrícula nº 932001, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 

08/01/2011 a 07/01/2012,  período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Cristina Mara Chiericato 
Diogo, matrícula nº 969601, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 22/02/2011 a 
21/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a  
31/01/2013, Luciana Andrea Araujo Murta, matrícula 
nº 969801, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo   22/02/2011 a 21/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Eneida 
Lelis Rodrig Bertolin, matrícula nº 970001, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2010 a 17/03/2011, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Rosaria Aparecida D E Re-
sende, matrícula nº 970101, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo  18/03/2011 
a 17/03/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Danyelle Ferreira Silva, matrícula nº 
970401, lotada na Secretaria de Educação e Desporto, 
período aquisitivo 01/03/2011 a 29/02/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria Hilda Le-
lis D Goncalves, matrícula nº 988401, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
06/06/2012 a 05/06/2013, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Fabiola Mara de A E Rodri-
gues, matrícula nº 988601, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 08/01/2012 a 
07/01/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria Neide Teixeira Resende I, matrícula 
nº 993201, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo 05/02/2011 a 04/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Vanuza 
Margareth Candian Dezolt I, matrícula nº 1029701, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 01/03/2011 a 29/02/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Marcia Cristina de Melo 
e Silva Otoni, matrícula nº 1045801, lotada na Secre-
taria de Educação e Desporto, período aquisitivo  
08/01/2012 a 07/01/2013, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Valdinea Aparecida Dias, 
matrícula nº 1049301, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo  05/02/2011 a 
04/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria Gorete Braga Pereira, matrícula nº 
1088401, lotada na Secretaria de Educação e Despor-
to, período aquisitivo     01/03/2011 a 29/02/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Joana 
Darc Pereira N Carvalho, matrícula nº 1101301, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo  06/06/2011 a 05/06/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Maria De Fatima Rodri-
gues, matrícula nº 1101501, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo    08/01/2012 
a 07/01/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Patricia Barra Ferreira, matrícula nº 
1147201, lotada na Secretaria de Educação e Despor-
to, período aquisitivo  22/02/2011 a 21/02/2012, perí-
odo de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria Jose 
Tolledo Goncalves, matrícula nº 1147401, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
18/03/2011 a 17/03/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Sandra Helena Bertolusci 
Moraes, matrícula nº 1147601, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 01/03/2012 a 
28/02/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Alex Magalhaes de Andrade, matrícula nº 
1147901, lotado na Secretaria de Educação e Despor-
to, período aquisitivo 01/03/2011 a 29/02/2012, perí-
odo de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Mariela 
Augusta Silva de Paiva, matrícula nº 1148201, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo   01/03/2011 a 29/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Marlene Ferreira Dionisio, 
matrícula nº 1159801, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 08/01/2012 a 
07/01/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Rafisa Dias Paula Rossi, matrícula nº 
1161501, lotada na Secretaria de Educação e Despor-
to, período aquisitivo  08/01/2011 a 07/01/2012, perí-
odo de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Fatima das 
Dores Araujo Delbem, matrícula nº 1161601, lotada 

na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo    08/01/2012 a 07/01/2013, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Debora Maria De Matos 
Ireno, matrícula nº 1161701, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo     08/01/2012 
a 07/01/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Maria Auxiliadora C Moreira, matrícula nº 
1206401, lotada na Secretaria de Educação e Despor-
to, período aquisitivo  18/03/2011 a 17/03/2012, perí-
odo de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Romulo 
Paiva Ribeiro de Sa, matrícula nº 1207201, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo   
01/03/2011 a 29/02/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Eliane de Paula Rocha, ma-
trícula nº 1222901, lotada na Secretaria de Educação 
e Desporto, período aquisitivo   06/06/2011 a 
05/06/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Vania Regina de Souza Viol I, matrícula 
nº 1223101, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo  06/06/2009 a 05/06/2010, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Ana 
Lucia de Faria Rodrigues, matrícula nº 1224501, lota-
da na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo     08/01/2012 a 07/01/2013, período de 
gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Izabel Cristina 
Paula Mendonça, matrícula nº 1274601, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo     
06/06/2011 a 05/06/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Ana Lucia Vidal da Rocha, 
matrícula nº 1276201, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo   08/01/2012 a 
07/01/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Elenice Carlos, matrícula nº 1276301, lo-
tada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 08/01/2012 a 07/01/2013, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Vivian de Fatima Ca-
pellupi Martins Gualberto, matrícula nº 1280301, lota-
da na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo 05/02/2011 a 04/02/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Telma Regina De Olivei-
ra, matrícula nº 1281401, lotada na Secretaria de Edu-
cação e Desporto, período aquisitivo 05/02/2011 a 
04/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Elisete Dias de Paula e Silva, matrícula nº 
1333401, lotada na Secretaria de Educação e Despor-
to, período aquisitivo  06/06/2011 a 05/06/2012, perí-
odo de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Aparecida 
Rosaria Carv Moreira, matrícula nº 1391901, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
08/01/2012 a 07/01/2013, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Luzia Auxiliadora Batista 
Rosa, matrícula nº 1392201, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 06/06/2011 a 
05/06/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Ana Paula Brunelli, matrícula nº 1451401, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo   08/01/2011 a 07/01/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Lucilene Conceicao de 
Carvalho Goulart, matrícula nº 1452301, lotada na Se-
cretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
08/01/2012 a 07/01/2013, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Dilza Aparecida da Silva, 
matrícula nº 1457302, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo   02/05/2011 a 
01/05/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Lucimara de Fatima Marujeiro, matrícula 
nº 1512501, lotada na Secretaria de Educação e Des-
porto, período aquisitivo   06/06/2011 a 05/06/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Soraia 
Cristina de Melo Oliveira, matrícula nº 1512701, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 06/06/2011 a 05/06/2012  período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Dagmar Sofia Cardoso Me-
deiros, matrícula nº 1518101, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 05/02/2011 a 
04/02/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Adriana Conceiçao da Silva Martins Alves, 
matrícula nº 1569101, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo   06/06/2011 a 
05/06/2012, período de gozo de  02/01/2013 a 
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31/01/2013, Maria Aparecida Nascimento Ferreira 
Viol, matrícula nº 1569701, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 06/06/2011 a 
05/06/2012,  período de gozo de  02/01/2013 a 
31/01/2013, Aida Maiza Mendes, matrícula nº 
1570901, lotada na Secretaria de Educação e Despor-
to, período aquisitivo 08/01/2012 a 07/01/2013,  perí-
odo de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Mauriceia 
Giovania de Souza, matrícula nº 1916301, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/04/2011 a 31/03/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Joselaine Cristina da Silva, 
matrícula nº 1916801, lotada na Secretaria de Educa-
ção e Desporto, período aquisitivo 02/01/2012 a        
01/01/2013, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Silvana Piedade Morais Dias, matrícula nº 
1917201, lotada na Secretaria de Educação e Despor-
to, período aquisitivo 01/04/2011 a 31/03/2012, perí-
odo de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Maria He-
lena Manulli, matrícula nº 1919201, lotada na 
Secretaria de Educação e Desporto, período aquisitivo 
01/04/2011 a 31/03/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Cassia Rossany Gomes dos 
Reis, matrícula nº 1925801, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo    02/05/2011 
a 01/05/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Aline Maia Silva, matrícula nº 1926201, 
lotada na Secretaria de Educação e Desporto, período 
aquisitivo   02/05/2011 a 01/05/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Alessandra Cristina 
Rosa,  matrícula nº 1926501, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 02/05/2011 a 
01/05/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Walter Lima Torres, matrícula nº 
1926801, lotada na Secretaria de Educação e Despor-
to, período aquisitivo 16/05/2011 a 15/05/2012, perí-
odo de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Fernanda 
Cristina Correa da Costa, matrícula nº 1936801, lotada 
na Secretaria de Educação e Desporto, período aquisi-
tivo 03/08/2011 a 02/08/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Fabiana Maria Damasceno 
Braga, matrícula nº 1951001, lotada na Secretaria de 
Educação e Desporto, período aquisitivo 19/12/2011 a 
18/12/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Claudia Fabiana Baumgratz de Oliveira, 
matrícula nº 283801, lotada no Gabinete do Prefeito, 
período aquisitivo 20/07/2011 a 19/07/2012, período 
de gozo de  07/01/2013 a 05/02/2013, Rosilene Rodri-
gues C  Barbosa, matrícula nº 407101, lotada no Ga-
binete do Prefeito, período aquisitivo 01/08/2011 a 
31/07/2012, período de gozo de 21/01/2013 a 
19/02/2013, Luiza Marilac Tibirica Meira, matrícula nº 
227101, lotada na Secretaria de Planejamento e Ges-
tão, período aquisitivo 04/02/2011 a 03/02/2012, pe-
ríodo de gozo de 07/01/2013 a 05/02/2013, Terezinha 
Rosimeire Lazaro,  matrícula nº 255401, lotada na 
Secretaria de Planejamento e Gestão, período aquisiti-
vo 13/08/2011 a 12/08/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Maria Aparecida R Costa 
Souza, matrícula nº 281901, lotada na Secretaria de 
Coordenação e Programas Sociais, período aquisitivo 
06/05/2011 a 05/05/2012, período de gozo de 
07/01/2013 a 05/02/2013, Cacilda de Araujo Silva, 
matrícula nº 421201, lotada na Secretaria de Coorde-
nação e Programas Sociais,    período aquisitivo 
01/08/2011 a 31/07/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Ivani Aparecida da Silva, 
matrícula nº 693501, lotada na Secretaria de Coorde-
nação e Programas Sociais, período aquisitivo 
07/04/2011 a 06/04/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Mariluzia Navarro Ananias 
de Souza, matrícula nº 1935101, lotada na Secretaria 
de Coordenação e Programas Sociais, período aquisiti-
vo 18/07/2011 a 17/07/2012, período de gozo de 
14/01/2013 a 12/02/2013, Barbara Isabel F da Silva, 
matrícula nº 288601, lotada na Secretaria de Coorde-
nação e Programas Sociais, período aquisitivo 
01/02/2011 a 31/01/2012, período de gozo de 
07/01/2013 a 05/02/2013, Sergio Jose Rossini Junior, 
matrícula nº 1949001, lotado na Guarda Municipal, 

período aquisitivo 07/12/2011 a 06/12/2012, período 
de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Valto Jose Dias 
da Silva, matrícula nº 1949101, lotado na Guarda Mu-
nicipal, período aquisitivo 07/12/2011 a 06/12/2012, 
período de gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Jander 
Cardoso de Resende, matrícula nº 1949901, lotado na 
Guarda Municipal, período aquisitivo 07/12/2011 a 
06/12/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Antonio Augusto Campos, matrícula nº 
306201, lotado na Guarda Municipal, período aquisiti-
vo 14/05/2011 a 13/05/2012, período de gozo de 
18/01/2013 a 16/02/2013, Divino Luiz Gomes, matrí-
cula nº 563901, lotado na Guarda Municipal, período 
aquisitivo 15/08/2011 a 14/08/2012, período de gozo 
de 02/01/2013 a 31/01/2013, Alaor Leite de Almeida, 
matrícula nº 565301, lotado na Guarda Municipal, pe-
ríodo aquisitivo 02/07/2008 a 01/07/2009, período de 
gozo de 02/01/2013 a 31/01/2013, Marcelo Coura Pai-
va, matrícula nº 566001, lotado na Guarda Municipal, 
período aquisitivo 02/07/2010 a 01/07/2011, período 
de gozo de 01/01/2013 a 30/01/2013, Fernando Jose 
da Conceicao, matrícula nº 568101, lotado na Guarda 
Municipal, período aquisitivo 02/07/2011 a 
01/07/2012, período de gozo de 02/01/2013 a 
31/01/2013, Geraldo Rodrigues de Paula, matrícula nº 
632901, lotado na Guarda Municipal, período aquisiti-
vo 19/03/2011 a 18/03/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Almir Tonholo da Silva, ma-
trícula nº 235601, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas, período aquisitivo 01/08/2008 a 
31/07/2009, período de gozo de 03/01/2013 a 
01/02/2013, Daniel Nascimento Gomes, matrícula nº 
253101, lotado na Secretaria Municipal de Obras Pú-
blicas, período aquisitivo 12/04/2009 a 11/04/2010, 
período de gozo de 14/01/2013 a 12/02/2013, Luiz 
Carlos de Deus, matrícula nº 253701, lotado na Secre-
taria Municipal de Obras Públicas, período aquisitivo 
30/03/2009 a 29/03/2010, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Sergio Romano Quintao, 
matrícula nº 258101, lotado na Secretaria Municipal 
de Obras Públicas, período aquisitivo 04/04/2009 a 
03/04/2010, período de gozo de 07/01/2013 a 
05/02/2013, Jorge Jose Salvador, matrícula nº 262801, 
lotado na Secretaria Municipal de Obras Públicas, perí-
odo aquisitivo 30/03/2011 a 29/03/2012, período de 
gozo de 09/01/2013 a         07/02/2013, Jorge Tadeu 
de Azevedo, matrícula nº 419601, lotado na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, período aquisitivo 
01/08/2011 a 31/07/2012, período de gozo de 
07/01/2013 a 05/02/2013, Jair Campara, matrícula nº 
420301, lotado na Secretaria Municipal de Obras Pú-
blicas, período aquisitivo 01/08/2011 a 31/07/2012, 
período de gozo de 14/01/2013 a 12/02/2013, Ricardo 
Augusto Moraes Drumond, matrícula nº 573301, lota-
do na Secretaria Municipal de Obras Públicas, período 
aquisitivo 20/07/2011 a 19/07/2012, período de gozo 
de 03/01/2013 a 01/02/2013, Richarlle de Paula Tei-
xeira, matrícula nº 1927901, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas, período aquisitivo 
26/04/2011 a 25/04/2012, período de gozo de 
19/01/2013 a 17/02/2013, Alcina Falco Rodrigues, 
matrícula nº 205101, lotada na Secretaria Municipal 
de Fazenda, período aquisitivo 01/01/2011 a 
31/12/2011, período de gozo de 07/01/2013 a 
05/02/2013, Julio Cesar de A  Coelho, matrícula nº 
264501, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda, 
período aquisitivo 01/08/2009 a 31/07/2010, período 
de gozo de 02/01/2013 a        31/01/2013, Osmar 
Medeiros Siqueira, matrícula nº 1934801, lotado na 
Secretaria Municipal de Fazenda, período aquisitivo 
01/07/2011 a 30/06/2012, período de gozo de 
02/01/2013 a 31/01/2013, Vinicius de Souza Moreira, 
matrícula nº 1941901, lotada no Secretaria Municipal 
de Fazenda, período aquisitivo 01/09/2011 a 
31/08/2012, período de gozo de 15/01/2013 a 
13/02/2013, Maria Auxiliadora de Almeida, matrícula 
nº 255501, lotada na Secretaria Municipal de Governo, 
período aquisitivo 13/08/2011 a 12/08/2012, período 
de gozo de 14/01/2013 a 12/02/2013. 

ATO ORDINATÓRIO Nº 003/JAN2013 – DECRE-
TO 7512/2013 - FÉRIAS PREMIO - De acordo com 
artigo 100 da Lei Municipal nº 3.245/95 foi concedido 
FÉRIAS PREMIO aos servidores: MILTON FAGUNDES 
ALVES, matrícula nº 567601, lotado (a) no (a) Guarda 
Municipal, início em 01/01/2013, com retorno ao servi-
ço em 31/01/2013, referente ao 3º Período quinquenal 
de 16/09/06 a 16/09/11, por 30 dias; WANDER LUCIO 
MORAES, matrícula nº 569001, lotado (a) no (a) Guar-
da Municipal, início em 01/01/2013, com retorno ao 
serviço em 31/01/2013, referente ao 2º Período quin-
quenal de 15/11/01 a 15/11/06, por 30 dias; MARCIO 
JOSE DAMASCENO, matrícula nº 565601, lotado (a) 
no (a) Guarda Municipal, início em 02/01/2013, com 
retorno ao serviço em 01/02/2013, referente ao 3º Pe-
ríodo quinquenal de 16/09/06 a 16/09/11, por 30 dias; 
CARLOS DE ARAUJO ELIAS, matrícula nº 259901, lota-
do (a) no (a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Rural, início em 02/01/2013, com retorno ao serviço 
em 01/02/2013, referente ao 5º Período quinquenal 
de 04/07/03 a 04/07/08, por 30 dias; JAIR PEREIRA, 
matrícula nº 201301, lotado (a) no (a) Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, início em 02/01/2013, com retorno 
ao serviço em 41366, referente ao 6º Período quinque-
nal de 18/03/96 a 18/03/01, por 90 dias; MARCO FER-
REIRA DA FONSECA, matrícula nº 420201, lotado (a) 
no (a) Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobi-
lidade Urbana, início em 02/01/2013, com retorno ao 
serviço em 01/02/2013, referente ao 3º Período quin-
quenal de 01/11/04 a 01/11/09, por 30 dias; VITOR 
FRANK, matrícula nº 1142601, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Gestão, início em 
02/01/2013, com retorno ao serviço em 02/04/2013, 
referente ao 2º Periodo quinquenal de 08/07/07 a 
08/07/12, por 90 dias; HILTON JOSE DA SILVA, ma-
trícula nº 275001, lotado (a) no (a) Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, início em 
03/01/2013, com retorno ao serviço em 04/03/2013, 
referente ao 5º Periodo quinquenal de 01/04/06 a 
01/04/11, por 60 dias; NESIO JOSE BATISTA, matrí-
cula nº 499501, lotado (a) no (a) Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, início em 
03/01/2013, com retorno ao serviço em 02/02/2013, 
referente ao 3º Periodo quinquenal de 08/03/06 a 
08/03/11, por 30 dias; JOSE DE PAULA DA CRUZ GUE-
DES, matrícula nº 205401, lotado (a) no (a) Secre-
taria Municipal de Planejamento e Gestão, início em 
03/01/2013, com retorno ao serviço em 03/04/2013, 
referente ao 7º Periodo quinquenal de 01/12/06 a 
01/12/11, por 90 dias; ANTONIO NATALINO DA SILVA, 
matrícula nº 295901, lotado (a) no (a) Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Desporto, início em 08/01/2013, 
com retorno ao serviço em 08/04/2013, referente ao 
3º Periodo quinquenal de 26/05/96 a 26/05/01, por 
90 dias; GERALDO DOMINGOS SANTOS, matrícula 
nº 284301, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, início em 14/01/2013, com 
retorno ao serviço em 14/04/2013, referente ao 5º 
Periodo quinquenal de 09/06/07 a 09/06/12, por 90 
dias; MARIA DAS GRACAS R DE ALMEIDA, matrícula 
nº 279301, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão, início em 14/01/2013, com 
retorno ao serviço em 14/04/2013, referente ao 5º 
Periodo quinquenal de 03/11/06 a 03/11/11, por 90 
dias; JORGE DA SILVA, matrícula nº 291901, lotado 
(a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão, início em 19/01/2013, com retorno ao servi-
ço em 19/04/2013, referente ao; ROSANGELA CAN-
TON  FRANCISCO, matrícula nº 215701, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 
início em 31/01/2013, com retorno ao serviço em 
17/03/2013, referente ao 6º Período quinquenal de 
27/02/05 a 27/02/10, por 45 dias.

ATO ORDINATÓRIO Nº 004/JAN2013 – DE-
CRETO 7512/2013 – LICENÇA MEDICA - De 
acordo com os Artigos 215 ao 218 da Lei Municipal 
nº 3.245/95 foi concedida licença para tratamento 
de saúde aos servidores:  MARIA JOSE TURCHETI, 
matrícula 582801, lotado (a) no (a) Secretaria da 
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EXTRATO DE ATAS
Nº 025/2013. Contratante: Município de Barbacena 
– CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Vilson da 
Silva Brum –  CNPJ.: 11.038.785/0001-08. Processo: 

Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal, a partir de 
01/01/2013, com retorno ao serviço em 19/01/2013; 
TERESINHA SILVIA COSTA, matrícula 633601, lotado 
(a) no (a) Guarda Municipal, a partir de 01/01/2013, 
com retorno ao serviço em 02/01/2013; ANGELA DE 
FATIMA DRUMOND  GERALDO, matrícula 633701, 
lotado (a) no (a) Guarda Municipal, a partir de 
01/01/2013, com retorno ao serviço em 01/03/2013; 
LUCIO ANDERSON MOURA, matrícula 1982101, lotado 
(a) no (a) Guarda Municipal, a partir de 01/01/2013, 
com retorno ao serviço em 02/01/2013; KENNYA RO-
DRIGUES NEZIO AZEVEDO, matrícula 1974501, lotado 
(a) no (a) Secretaria Municipal de Coordenação de 
Programas Sociais, a partir de 02/01/2013, com re-
torno ao serviço em 17/01/2013; JORGE PEDRO DE 
OLIVEIRA, matrícula 564301, lotado (a) no (a) Guar-
da Municipal, a partir de 02/01/2013, com retorno ao 
serviço em 03/01/2013; ANA KARLA GOMES LADEIRA, 
matrícula 1982401, lotado (a) no (a) Guarda Munici-
pal, a partir de 02/01/2013, com retorno ao serviço 
em 03/01/2013; JOCILENE APARECIDA MAXIMO, ma-
trícula 1531102, lotado (a) no (a) Guarda Municipal, 
a partir de 06/01/2013, com retorno ao serviço em 
13/01/2013; MARICEA APARECIDA ALVES, matrícula 
1924801, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 11/01/2013, com 
retorno ao serviço em 12/01/2013; ALEX DA SILVA 
MARTINS, matrícula 568701, lotado (a) no (a) Guar-
da Municipal, a partir de 11/01/2013, com retorno ao 
serviço em 26/01/2013; MILTON CESAR SANTIAGO, 
matrícula 633301, lotado (a) no (a) Guarda Munici-
pal, a partir de 11/01/2013, com retorno ao serviço 
em 12/01/2013; PAULO ROBERTO SOARES, matrícula 
267601, lotado (a) no (a) Secretaria da Chefia de Ga-
binete do Prefeito Municipal, a partir de 15/01/2013, 
com retorno ao serviço em 25/01/2013; ODAIR RE-
SENDE TOMAZ DA SILVA, matrícula 564501, lotado 
(a) no (a) Guarda Municipal, a partir de 15/01/2013, 
com retorno ao serviço em 16/01/2013; LELIA CAPUA 
NUNES, matrícula 1988801, lotado (a) no (a) Secreta-
ria Municipal de Coordenação de Programas Sociais, 
a partir de 16/01/2013, com retorno ao serviço em 
31/01/2013; EVERALDO ROGERIO DA SILVA, ma-
trícula 568601, lotado (a) no (a) Guarda Municipal, 
a partir de 16/01/2013, com retorno ao serviço em 
19/01/2013; ROMEU WLLEIAM FERNANDES, matrícu-
la 258001, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, a partir de 16/01/2013, com retorno 
ao serviço em 41293; ISAURA BERTOLIN DE PAIVA, 
matrícula 269501, lotado (a) no (a) Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, a partir de 17/01/2013, 
com retorno ao serviço em 16/02/2013; CARLOS RO-
BERTO DO E SANTO, matrícula 290501, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilida-
de Urbana, a partir de 18/01/2013, com retorno ao 
serviço em 17/02/2013; MARICEA APARECIDA ALVES, 
matrícula 1924801, lotado (a) no (a) Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, a partir de 21/01/2013, 
com retorno ao serviço em 22/01/2013; ARTUR NE-
VES SFREDO, matrícula 568901, lotado (a) no (a) 
Guarda Municipal, a partir de 23/01/2013, com retor-
no ao serviço em 24/01/2013; PAULO ROBERTO SOA-
RES, matrícula 267601, lotado (a) no (a) Secretaria da 
Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal, a partir de 
25/01/2013, com retorno ao serviço em 09/02/2013; 
ALEX DA SILVA MARTINS, matrícula 568701, lotado 
(a) no (a) Guarda Municipal, a partir de 26/01/2013, 
com retorno ao serviço em 10/02/2013; HELIO RE-
ZENDE, matrícula 271001, lotado (a) no (a) Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Gestão, a partir de 
27/01/2013, com retorno ao serviço em 27/04/2013; 
HELDER GARCIA COSTA, matrícula 567101, lotado (a) 
no (a) Guarda Municipal, a partir de 29/01/2013, com 
retorno ao serviço em 30/01/2013;

056/2013 e Pregão Presencial: 028/2013. Objeto: Fu-
tura aquisição de Materiais de copa e cozinha para 
atender à Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão e a Secretaria  Municipal de Educação e Desporto. 
Itens: 2,4,8,12,13,14. Valor Total : R$ 30.855,50. Data 
de assinatura: 22/10/2013. Início: 22/10/2013 Térmi-
no: 21/10/2014. Nome das partes que assim: Antonio 
Carlos Doorgal de Andrada e Vilson da Silva Brum.

Nº 026/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Rafael Beccari 
de Sena -  EPP  –  CNPJ.: 09.608.765/0001-83. Proces-
so: 061/2013 e Pregão Presencial: 030/2013. Objeto: 
Futura aquisição de Material de Escritorio para atender 
Secretaria Municipal  de Coordenação de Programas 
Sociais – SECOPS. Itens: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12,13,14
,15,16,17,18,19 e 20. Valor Total : R$ 4.860,20. Data 
de assinatura: 03/11/2013. Início: 03/11/2013 Térmi-
no: 02/11/2014. Nome das partes que assim: Antonio 
Carlos Doorgal de Andrada e Rafael Beccari de Sena.

Nº 027/2013. Contratante: Município de Barbacena 
– CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Vilson da 
Silva Brum –  CNPJ.: 11.038.785/0001-08. Processo: 
055/2013 e Pregão Presencial: 029/2013. Objeto: Fu-
tura aquisição de Materiais de limpeza para atender à 
Secretaria  de Coordenação de Programas Sociais e 
a Secretaria Municipal de Educação e Desporto.Itens: 
4,5,1024,30,31,32,33 e 39. Valor Total : R$ 72.465,00. 
Data de assinatura: 22/10/2013. Início: 22/10/2013 
Término: 21/10/2014. Nome das partes que assim: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada e Vilson da Silva 
Brum.

Nº 028/2013. Contratante: Município de Barbacena 
– CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Vilson da 
Silva Brum –  CNPJ.: 11.038.785/0001-08. Processo: 
060/2013 e Pregão Presencial: 031/2013. Objeto: 
Futura aquisição de Materiais de limpeza e higieniza-
ção para atender à diversas secretarias do Município. 
Itens: 2,4,7,10,13,25,26,27,33,3436 e 39. Valor Total : 
R$ 47.205,83. Data de assinatura: 22/10/2013. Início: 
22/10/2013 Término: 21/10/2014. Nome das partes 
que assim: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e Vil-
son da Silva Brum.

Nº 029/2013. Contratante: Município de Barbacena 
– CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Vilson da 
Silva Brum –  CNPJ.: 11.038.785/0001-08. Processo: 
061/2013 e Pregão Presencial: 030/2013. Objeto: Fu-
tura aquisição de Material de Escritorio para atender 
Secretaria Municipal  de Coordenação de Programas 
Sociais – SECOPS. Itens: 05 e 11. Valor Total : R$ 
4.622,60. Data de assinatura: 03/11/2013. Início: 
03/11/2013 Término: 02/11/2014. Nome das partes 
que assim: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e Vil-
son da Silva Brum.

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE PÚBLICA - SESAP

Secretário: José Orleans da Costa

ATO DE RECONHECIMENTO
DE  DÍVIDA

O MUNICÍPIO DE BARBACENA através da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA-SESAP, em tran-
sição do DEMASP, autarquia pública municipal, criada 
através da Lei 3.154/95, alterada pelas Leis Delegadas 
04/2005, 024 e 029/2009, 032/13 e outras correlatas, 
neste ato representada por  JOSÉ ORLEANS DA COS-
TA, no uso das suas atribuições legais, considerando 
o Ofício 225/2013/DG/SCMB, Of. 324/13 DG-DEMASP/
SESAP, Parecer 395/13 da Consultoria Geral do Muni-
cípio, Of. 344/13 da Controladoria Geral do Município, 
e a competente declaração de recursos, orçamentário 
e financeiro,  NF 00001553 do prestador Santa Casa 
de Misericórdia de Barbacena, com a comprovação da 
efetiva prestação de serviços PA no mês de março/13, 
parte integrante do presente ato, nota adequada ao 
DM 7.450/13, em nome do DEMASP/FMS, e conside-
rando o Convênio 032/2009 celebrado entre o Municí-
pio de Barbacena e referida instituição hospitalar com 
a interveniência da autarquia acerca do atendimento 
do Pronto Atendimento do município, com recursos 
próprios deste,  RESOLVE RECONHECER a favor da 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARBACENA, 
inscrita no CNPJ 17.082.892/0001-10 com sede na 
Rua Padre Toledo, s/n no Centro em Barbacena-MG, 
CEP nº 36.200.098 que atendeu ao PA durante o mês 
de março/13, a dívida no valor é de R$ 199.392,00 
(cento e noventa e nove mil, trezentos e noventa e 
dois reais), cujas dotações orçamentárias na declara-
ção de recursos são as seguintes: 10.302.0008.2.074 
Manut Atividades do Pronto Atendimento, 3.3.90.39 
Outros Serviços de Terceiro (519) Fonte 102, o fazen-
do   conforme autorização do Executivo Municipal em 
21/11/2013. Barbacena, 22 de novembro de 2013. 
JOSÉ ORLEANS DA COSTA - DEMASP/SESAP.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

RESUMO DE ATA

RESUMO DA ATA 050/2013 - 037ª Sessão Ordinária – 
02.08.2013 - 2º. Período - 1º. Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h26. 
“Porque uma voz de pranto se ouviu de Sião: Como 
estamos arruinados Estamos mui envergonhados, por-
que deixamos a terra, e por terem eles lançado fora 
nossa moradas” (Jeremias 9:19). I - Leitura e Discus-
são da Ata: - Não houve. II – Leitura da Correspon-
dência e Comunicações: - Relatório das Atividades da 
Câmara Municipal 1 Semestre de 2013. - Documentos 
01034/2013 – Movimento Junta Brasil de Barbacena 
– Solicitando várias tomadas de decisões por parte do 
Poder Legislativo. - Documentos 01036/2013 – Movi-
mento Junta Brasil de Barbacena – Solicitando várias 
tomadas de decisões por parte do Poder Legislativo. - 
Documentos 01032/2013 – Movimento Junta Brasil de 
Barbacena – Solicitando várias tomadas de decisões 
por parte do Poder Legislativo. - Documentos 
01033/2013 – Movimento Junta Brasil de Barbacena 
– Solicitando várias tomadas de decisões por parte do 
Poder Legislativo. - Comissão do Movimento “Vem pra 
Rua”- Apoiando o movimento Junta Brasil de Barbace-
na e solicitando a apuração de irregularidades e fazen-

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA/SESAP - PRC 023/2013 
– PP 011/2013 –- Objeto: Contratação de servi-
ços de confecção de material gráfico. Vencedora: 
IMPRESSOS SANTA TEREZINHA LTDA. - ME CNPJ 
– 05.410.031/0001-34. Valor total R$ 97.720,00. Ho-
mologado em 22/11/2013. Antônio Carlos Andrada – 
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA/SESAP - PRC 070/2012 
– PP 035/2012 –- Objeto: Locação de veículos para 
atender o CAPS Vencedor: DJALMA DE ASSIS NO-
GUEIRA - ME - CNPJ – 06.857.545/0001-03. Valor 
mensal R$ 3.288,00. Total previsto: R$ 39.456,00. 
Homologado em 22/11/2013. Antônio Carlos Andrada 
– Prefeito Municipal.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo
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24.09.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h21 “Se-
nhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho cla-
mado de dia e de noite.”(Salmo 88:1). I - Leitura e 
Discussão da Atas: Atas 058/2013 – Aprovada por 
unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Co-
municações: - Prestação de Contas das Obras Passio-
nistas São Paulo da Cruz referente aos meses de Julho 
e Agosto de 2013. III- Apresentação de Proposições: 
- De Todos os Vereadores: - Memorial para o Governa-
dor Anastasia – Os vereadores que o presente subs-
crevem, vêm solicitar apoio e intervenção no sentido 
de solucionar uma situação que envolve diversos pro-
fissionais que recentemente foram aprovados no con-
curso público de formação de oficiais do Corpo de 
Bombeiros Militar; - Memorial para o Dr. Danilo de 
Castro – Os vereadores que o presente subscrevem, 
vêm solicitar apoio e intervenção no sentido de solu-
cionar uma situação que envolve diversos profissionais 
que recentemente foram aprovados no concurso pú-
blico de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros 
Militar. - Da vereadora Vânia de Castro: - Indicação nº 
556/2013 – Solicita que seja providenciada a retirada 
da placa de ônibus e proibido estacionar, situada à rua 
Virgílio de Melo Franco próximo ao nº 62, no trajeto de 
descida ao lado direito. - Do vereador Ilson Guilherme: 
- Indicação nº 552/2013 – Solicita serviços de patrol e 
colocação de escória nas estradas de acesso às comu-
nidades de José Luiz e Barbosa. - Do vereador Tadeu 
José: - Requerimento nº 103/2013 – Requer voto de 
congratulações para o casal José Tauvanes e Adeir 
Francisca Costa Tauvanes, pelos 40 anos de vida ma-
trimonial a serem completados em 21 de setembro de 
2013. - Do vereador Márcio Zeferino: - Indicação nº 
549/2013 – Solicita asfaltamento e captação de águas 
pluviais na Rua Romário Wilson Barbosa, Vista Alegre, 
neste município; - Indicação nº 550/2013 – Solicita 
asfaltamento da Rua Celso Ramos Cavaca, bairro Mon-
senhor Mário Quintão; - Indicação nº 551/2013 – So-
licita ao Sr. Prefeito que encaminhe mensagem acom-
panhada de projeto de lei que autorize o Executivo a 
implantar em Correia de Almeida, no Hospital, a rede 
100% SUS, com funcionamento 24 horas, contando 
com uma equipe de no mínimo sempre um médico 
pediatra e um clínico geral. - Da vereadora Grácia 
Araújo: - Indicação nº 557/2013 – Solicita, em caráter 
de urgência, a captação de águas pluviais, calçamento 
ou asfaltamento para a Rua Expedito José Siqueira da 
Silva, loteamento Santo Antônio; - indicação nº 
558/2013 – Solicita, em caráter de urgência, a capta-
ção de águas pluviais, calçamento ou asfaltamento 
para a Rua José Geraldo Campos, loteamento Santo 
Antônio; - Indicação nº 559/2013 – Solicita a implan-
tação da rede esgoto no bairro Rosa Parque. PROJETO 
PROTOCOLADO NA CASA: - Proj. Lei nº. 197/13 – Au-
toriza o Município de Barbacena a contratar com o 
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – S/A – 
BDMG, operações de crédito com outorga de garantia 
e dá outras providências. – Aut. Executivo. SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h38. Discus-
são e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – REGIME URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 155/13 
– Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo Garanti-
dor da Parceria Público-Privada - PPP e dá outras pro-
vidências – Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM 
22.09.13. Nesse momento o Sr. Presidente disse que 
procurou o Secretário de Finanças, para obter infor-
mações para subsidiar a matéria discutida. E ele lhe 
informou que está sendo pago à Empresa Vital o valor 
de cento e noventa mil reais para receber e acomodar 
o lixo da cidade e que pelo transporte e coleta estão 
sendo pagos quatrocentos e noventa mil reais, totali-
zando seiscentos e oitenta mil reais. Além de pagar 
aproximadamente dois milhões de reais, de uma ne-
gociação de dívida deixada pelo governo passado. O 
Presidente ainda questionou ao Dr. José Francisco a 
respeito dos questionamentos feitos pelo vereador Ro-
naldo Braga e ele lhe informou que a única alternativa 
para o lixo de Barbacena é o presente projeto, caso 
contrário não há outra alternativa, porque além de pa-
rar de mandar o lixo para Juiz de Fora os recursos 

do outras reivindicações. - Documento solicitando o 
conhecimento das reivindicações e a tomada de deci-
sões por parte do Poder Legislativo – Procuradoria. - 
Ofício 02/2013 – Solicitando ao vereador Carlos Ro-
berto Batista, mas com destinação aos demais 
vereadores, que estivessem presentes ao SIMPRO 
para reunião no dia 05 de agosto – Vários movimentos 
sociais. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA: - Proj. 
Lei nº. ll7/13 – Dispõe sobre a prestação do serviço 
público de transporte de passageiros por táxi a pesso-
as com deficiência ou mobilidade reduzida e dá outras 
providências – Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. 
ll9/13 – Dispõe sobre a divulgação, avaliação e acom-
panhamento orçamentário de obre ou serviço no Mu-
nicípio de Barbacena – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - 
Proj. Lei nº. 120/13 – Dispõe sobre  o uso de lâmpadas 
de LED em todos os órgãos da administração direta, 
indireta, autárquica e fundacional do Município de Bar-
bacena e dá outras providências – Ver. Johnson Olivei-
ra Marçal. - Proj. Lei nº. 121/13 – Institui a Feira de 
Troca de Livros e Saber e dá outras providências – Ve-
readora Vânia Maria de Castro. - Proj. Lei nº. 122/13 
– Institui o Dia Municipal de Prevenção e Combate a 
Retinopatia – Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. 
123/13 – Dispõe sobre o exercício da responsabilidade 
social na recuperação de jovens em conflito com a lei, 
sob o regime de libertada assistida e dá outras provi-
dências - Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 
124/13 – Dispõe sobre o desenvolvimento de progra-
mas educacionais, esportivos, recreativos e de lazer, 
durante o período de recesso e férias escolares, nas 
escolas públicas municipais - Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. - Proj. Lei nº. 125/13 – Institui a Semana de 
conscientização sobre a puberdade precoce nas Esco-
las Municipais de Barbacena – Ver. Sandro Heleno. - 
Proj. Lei nº. 126/13 – Dispõe sobre as ações de pre-
venção, diagnóstico e tratamento da depressão 
pós-parto na rede pública de saúde e dá outras provi-
dências – Ver. Sandro Heleno. - Proj. Lei nº. 128/13 – 
Dispõe sobre a utilização de papéis reciclados por to-
dos os órgãos dos poderes Executivo e Legislativo no 
Município de Barbacena – Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. - Proj. Resolução nº. 008/13 – Dá nova redação ao 
art. 85, § 1º, do Regimento Interno – Ver. Johnson 
Oliveira Marçal. - Proj. Resolução nº. 009/13 – Dispõe 
sobe instituição do voto aberto na Câmara Municipal 
de Barbacena, terminando com o voto secreto do par-
lamentar, extinguindo-se os artigos 119, 120 e 121 e 
alterando-se a redação do art. 113, § 2º, art. 115 e 
art. 175, caput todos do Regimento Interno – Ver. Jo-
hnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 130/13 – Dispõe 
sobre a entrega de obras realizadas nos logradouros 
públicos – Ver. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 
131/13 – Dispõe sobre a afixação obrigatória de men-
sagens educativas contra o consumo de bebidas alco-
ólicas nas escolas públicas e privadas situadas no Mu-
nicípio de Barbacena – Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
- Proj. Lei nº. 132/13 – Dispõe sobre a exigência da 
colocação de dispositivo de detecção de metais em 
casas de espetáculos, boates, ambientes de lazer e 
atividades congêneres que comportem público supe-
rior a 200 (duzentas) pessoas – Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – 
HORÁRIO:19h26. Discussão e Votação de Projetos 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE UR-
GÊNCIA. Proj. Lei nº. 085/13 – Dispõe sobre a Política 
Municipal e o Sistema Municipal de Saneamento Bási-
co e dá outras providências. – Aut. Executivo - PRAZO 
VENCE EM 18.08.13. Com a palavra para discutir o 
vereador Ronaldo disse que após tantas manifesta-
ções um novo ciclo se inicia. Afirmou que a política de 
saneamento básico a ser implantada pelo governo 
municipal merece uma avaliação mais profunda, por 
estarem discutindo uma provável privatização do DE-
MAE. Em sua opinião a cidade é capaz de gerir os 
vinte milhões de reais arrecadados pelo DEMAE, sendo 
a única receita grande que restou para a cidade. Res-
saltou que a alteração das atribuições do SAS será 
prejudicial em razão do grande número de servidores 
do órgão, já que as atividades ficaram reduzidas. Su-
geriu que o Prefeito fizesse a consulta popular para 
saber se o povo concorda com essa mudança. Com a 
palavra para discutir o projeto o vereador Carlos Ro-
berto disse que o presente projeto acabaria definitiva-

mente com o DEMAE e que as várias leis delegadas já 
editadas alteraram significativamente as atribuições 
do órgão. E isso lhe causa surpresa já que o Diretor do 
órgão lhe pareceu bem intencionado. Destacou a im-
portância da política de saneamento ser implantada, 
porém, é inadmissível a permanência em vigor de leis 
delegadas que devem ser revogadas, demonstrando a 
preocupação dos vereadores para com o DEMAE. 
Lembrou a lei que revogava a permanência da COPA-
SA na cidade. E destacou que não adianta emendarem 
o presente projeto se não revogarem as citadas leis 
delegadas. E que a PPP ficará por trinta e cinco anos, 
mas os recursos não. Com a palavra para discutir o 
projeto o vereador José Jorge disse que todos os vere-
adores estão preocupados com o DEMAE e lembrou a 
briga da legislatura passada para que a COPASA fosse 
retirada da cidade. E afirmou que possivelmente pode-
rão fazer uma reunião com o Sr. Prefeito para mostrar-
-lhe a necessidade de retirada dos parágrafos da lei, 
bem como a revogação das leis delegadas. E que 
apoiou o prefeito com a condição de que ele não en-
tregasse o DEMAE para ninguém. Não havendo enten-
dimento que assunto seja submetido à população. 
Com a palavra para discutir o projeto o vereador Luiz 
Gonzaga disse que tinha muitos planos para a cidade, 
mas foi impedido de realizá-los porque quem decide o 
que vai ou não ser feito é sempre o prefeito, mas re-
conheceu que deveria ter lutado mais pelo que preten-
dia. E destacou que quer apenas melhor a cidade, pois 
os vereadores têm o poder de mudar as coisas e pediu 
que os vereadores esqueçam as rivalidades políticas. 
Concedeu um aparte ao vereador Tadeu José que dis-
se que a experiência se adquire com o tempo e os 
vereadores eleitos devem esquecer essas questões, 
pois passam a viver a responsabilidade de conduzir a 
cidade. Nesse momento o Sr. Presidente interrompeu 
o pronunciamento para informar que estava encerrado 
o período de votação de projeto. TERCEIRA PARTE – 
ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁ-
RIO: 20h39. Prosseguindo com sua fala o vereador 
Luiz Gonzaga concedeu um aparte à vereadora Marile-
ne que disse novamente que, em sua opinião, a fala 
usada pelo vereador ao mencionar um “cabresto” se-
ria arcaica, pois tem certeza de que isso não existe 
mais, pertencendo apenas ao passado. Acredita que 
de fato todos os vereadores já deixaram para trás as 
questões de oposição e situação e o referido “cabres-
to” já ficou no passado. Dando seguimento o vereador 
Luiz Gonzaga apenas respondeu à vereadora Marilene 
dizendo que em Barbacena existe “cabresto” sim e 
muito. Nesse momento o Sr. Presidente solicitou ao 
Secretário que fizesse a chamada dos vereadores pre-
sentes, sendo eles: Angela Kilson, Amarílio Augusto de 
Andrade, Carlos Alberto Sá Grise, Carlos Roberto Ba-
tista, Grácia Araújo, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio 
Zeferino, Marilene Franco, Odair Ferreira, Ronaldo Bra-
ga, Sandro Heleno, Tadeu José. Com a palavra pela 
ordem o vereador Márcio Zeferino disse que em rela-
ção ao DEMAE é preciso ter uma conversa entre os 
vereadores, já que o projeto não pode ser votado da 
maneira que está. E apesar de ter sido eleito por outro 
partido ele apoia o governo municipal para que a cida-
de melhore e ele tem que trabalhar para o povo. Ele 
jamais votará por pressão ou por medo. Questionou 
porque nenhum dos vereadores da legislatura anterior 
não se candidatou a Prefeito, agora é preciso apoia-
rem o governo municipal. E pediu que os vereadores 
esqueçam a questão de oposição ou situação e traba-
lhem de maneira unida pela cidade e apesar de não ter 
apoiado na eleição, confia em seu trabalho. Com a 
palavra como orador inscrito o vereador Odair Ferreira 
fez pronunciamento que segue na íntegra da ata origi-
nal. Com a palavra como orador inscrito o vereador 
Carlos Roberto fez pronunciamento que segue na ínte-
gra da ata original. Não havendo mais oradores inscri-
tos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente de-
clarou encerrada a presente sessão às 22h15. Eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assina-
da pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 068/2013 - 052ª Sessão Ordinária – 
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permanecerão em Barbacena e gerarão empregos. 
Disse ainda que o edital discutido na noite de ontem é 
apenas para o chamamento e que outras etapas virão, 
inclusive a realização de uma audiência pública, mas 
que dependem da aprovação da lei por esta Casa. E 
que o Secretário se colocou à disposição para dar 
qualquer esclarecimento aos vereadores. Com a pala-
vra para discutir o projeto o vereador Luiz Gonzaga 
disse que o lixo é uma questão séria e precisa de outra 
análise. E lamentou os fatos ocorridos na Câmara, mas 
em momento algum, no governo passado, se compor-
taram da maneira como a Câmara tem sido tratada no 
momento. Afirmou que a ação do Executivo, publican-
do o edital, sem que a lei tivesse sido aprovada, de-
monstra o desrespeito para com a Casa. Disse que os 
únicos vereadores que levantaram questionamentos 
sobre o ocorrido foram apenas os de oposição. Lem-
brou também porque o Secretário não veio até a Câ-
mara para dar os esclarecimentos necessários. Afir-
mou que nenhum Prefeito tem o Poder de retirar o 
mandado dos vereadores e por isso devem debater 
mais os assuntos. Ressaltou que não entende a urgên-
cia em se aprovar os projetos sem a devida discussão. 
E afirmou também que o Prefeito terá que esperar um 
pouco mais pela aprovação do projeto já que ele pedi-
rá vistas e a sessão será encerrada, dado o prazo ven-
cido do mesmo. Ressaltou que não quer a unanimida-
de, mas o debate franco e aberto. Afinal, o 
compromisso da oposição é com a cidade. Lamentou 
ainda o fato de que enviou um ofício para a Comissão 
de Constituição, na pessoa de seu Presidente, José 
Jorge, e não houve uma decisão da Comissão, reme-
tendo o ofício para a Presidência da Câmara, sem de-
cidir a respeito. E disse não entender o porquê dessas 
coisas estarem acontecendo. E finalizou pedindo que 
os vereadores façam valer os seus mandatos e deba-
tam mais as matérias e legislem melhor. Com a palavra 
para discutir o projeto o vereador Sebastião Alvim dis-
se que em razão da publicação feita ontem ele men-
cionou algumas palavra em nome da Prefeitura e que 
gostaria de retirá-las. Afirmou que recebeu um e-mail 
da Prefeitura explicando melhor as razões da chamada 
pública feita em edital. E fez a leitura do mesmo. E 
como líder de governo se sente na obrigação de pres-
tar tais informações aos pares da Casa. E destacou 
que na licitação publicada nada há a respeito da for-
mação da PPP e apenas continuando os estudos para 
que a licitação possa acontecer. Com a palavra para 
discutir o projeto o vereador Carlos Roberto disse que 
foram mencionados os custos atuais com os resíduos 
sólidos, mas não mencionaram se os custos serão re-
duzidos com a criação dessa Fundo, havendo econo-
mia. Mas não foi apresentada a espinha dorsal do 
Fundo Garantidor, como vem sendo feito em outros 
municípios do país. Dessa forma eles não sabem como 
o Fundo funcionará. E não retira suas colocações 
quando disse que esse Poder Legislativo foi vilipendia-
do pelo Executivo quando publicou o edital sem que 
tem sido votado o Fundo Garantidor, ainda que não 
discutam valores ou assinem contratos permanentes. 
E com a aprovação do presente projeto estariam 
abrindo um precedente para os demais serviços do 
município que possam a ser tratados da mesma forma 
e destacou que não foi feita nenhuma audiência públi-
ca para discutir o assunto com a população e tão pou-
co foram feitas reuniões com o Sindicato dos Servido-
res Públicos, pois passarão mão de obra terceirizada 
nesse serviço. E questionou ainda se os vereadores 
pretendem votar tão somente porque precisam dar 
um voto a favor ou contra ou se preferem votar por-
que realmente conhecem o projeto e o apoiam, afinal 
a discussão passa muito além das questões partidá-
rias. Com a palavra para discutir o projeto a vereadora 
Vânia de Castro mencionou as publicações e falas que 
vêm sendo repetidas nessa Tribuna e explicou que um 
site teria mencionado que a PPP estaria sendo feita 
para privatizar o lixo, mas que isso seria o contrário 
das PPP’s que é objeto do presente projeto. E deixou 
claro também que há mais de quarenta e cinco dias se 
discute o mesmo assunta nesta Tribuna e que os jor-
nais e demais mídias têm também falado das PPP’s, 
porém, incialmente a briga seria a água o que já não 
é mais passível de discussão, posto que a sua emenda 
proíbe a inclusão dos serviços de água nas PPP’s. Ago-

ra, começa-se nova discussão sobre o lixo o que pra 
ela não caberia já que o lixo da cidade não é plena-
mente administrável e disse que não pode escutar que 
isso seja admissível, posto viver em uma cidade que 
há anos está imunda. No entanto, ninguém pensa a 
respeito da exploração da população que há anos é 
obrigada a conviver com uma cidade cheia de lixo es-
palhado pelas ruas. Isso seria um absurdo e, após a 
PPP aprovada caberá aos legisladores fiscalizarem a 
prestação dos serviços. Mencionou que o Ministério 
das Cidades indicou que os municípios apliquem as 
PPP’s nos serviços de saneamento básico, já que não 
possuem verbas suficientes para tanto. E está claro 
para a Câmara que as PPP’s somente serão realizadas 
após a finalização dos estudos e das consultas públi-
cas, posto ser isso que a lei determina. E o que está 
sendo feito agora é apenas uma dessas etapas. Expli-
cou ainda que existe um patamar para que a PPP seja 
aplicada e que isso é sério e questionou se o município 
não seria sério o suficiente para isso e disse que os 
vereadores não deveriam se esquivar da responsabili-
dade. E finalizou pedindo aos pares para que votem a 
sua emenda para protegerem o DEMAE e que precisa 
ser defendido, mas o lixo não precisa disso, caso con-
trário não estaria tão inoperante. Com a palavra para 
explicação pessoal o vereador Carlos Roberto disse 
não ter chamado Barbacena de “roça” apenas parafra-
seou o vereador Ronaldo Braga e que se for preciso 
eles discutiriam as PPP’s de todas as matérias que 
viessem para a Casa, afinal foram eleitos para discutir. 
Mas gostaria de deixar claro que da mesma forma que 
ele não quer que concordem com ele, ele também não 
é obrigado a concordar com ninguém. Mas que sair da 
zona de conforto seria trabalhar pelo lixo e não entre-
gar o serviço para uma empresa terceirizada. E afir-
mou que respeita os votos ao projeto, sejam a favor 
ou contrários, e tão pouco se preocupa com o que é 
publicado na imprensa porque muitas vezes a impren-
sa de Barbacena é tendenciosa. E ressaltou que é pre-
ciso muita calma para discutir a matéria porque possi-
velmente ficarão anos sem discuti-la. E finalizou 
dizendo que ninguém está contra a cidade ficar limpa, 
nem se o lixo será levado ou deixado, a discussão aqui 
é que sem ou com a PPP o município terá que se ade-
quar. E explicou que quando o vereador Ronaldo disse 
que Barbacena seria uma roça é porque a cidade ain-
da é pequena o suficiente para ter o controle dos pró-
prios serviços públicos. Com a palavra como líder o 
vereador Ilson Guilherme afirmou que os prefeitos 
estariam com um prazo apertado e que se o Prefeito 
não fosse o Toninho Andrada esse prazo teria que ser 
cumprido. E destacou que o problema debatido aqui 
até o momento é a incompletude do projeto e acredita 
que o Executivo deveria consertá-lo e mandar nova-
mente para a Câmara. E disse que também gostaria 
de votar projetos que entende para poder explicar aos 
cidadãos que lhe pedirem explicação sobre sua vota-
ção. Afirmou que o líder do governo deveria pedir que 
o Executivo mande o projeto completo para a Câmara 
para que essa discussão não perdure. Lembrou ainda 
que a passagem de ônibus do município é uma das 
mais caras do país e que precisa dizer aquilo que é 
errado, pois é preciso ter clareza e para que os verea-
dores ajudem da melhor maneira, para o bem da cida-
de. Os vereadores precisam ter seus poderes preser-
vados e que permaneçam independentes. E se alguém 
apresentar alternativa concreta ao problema do lixo os 
demais vereadores seguiram. TERCEIRA PARTE – EN-
CERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
20H38. Nesse momento foi realizada a chamada e es-
tavam presentes os vereadores Angela Kilson, Amarílio 
Andrade, Carlos Roberto, Gracia Araújo, Ilson Guilher-
me, José Jorge, Luiz Gonzaga, Márcio Zeferino, Marile-
ne Franco, Ronaldo Braga, Sebastião Alvim, Tadeu 
José, Vânia de Castro. Com a palavra como orador 
inscrito o vereador Ronaldo Braga disse ser a última 
vez que mencionava o assunto, mas gostaria de escla-
recer os fatos mencionados pela vereadora Vânia e 
alguns pontos do Regimento Interno. Citou alguns ar-
tigos do Regimento. Explicou que não sabia que co-
brar explicações para poder legislar seria permanecer 
na zona de conforto. Explicou ainda que quando falou 
de PPP’s em “roça” é por entender que o município é 
pequeno ainda para esse tipo de contrato e será per-

dido um recurso importante para o município. E cada 
vez mais, ao ler os editais, ele se preocupa, mas as 
coisas estariam resolvidas se o projeto tivesse vindo 
para a Casa com as devidas explicações. E afirmou 
que as políticas públicas são de responsabilidade do 
Prefeito e ele tem maioria na Câmara para que elas 
sejam aprovadas, mas o que ele fará delas é também 
de responsabilidade dele, porém a sua consciência 
está tranquila. Chamou ainda a atenção dos vereado-
res e do público presente que o município tem um 
contrato de três milhões para o período de seis meses 
para o tratamento do lixo. Ressaltou que entende a 
posição da vereadora Vânia para o caso em tela e que 
ela defende as PPP’s para esse tipo de serviço, mas 
esclareceu que se a questão do lixo está como está é 
porque no primeiro governo desse prefeito ele criou a 
DEDAMIG que quebrou. E agora, conforme slogan 
dessa administração, ele está tentando consertar o 
que ficou pra trás das antigas administrações e isso é 
um dos problemas que foram deixados. Nesse mo-
mento concedeu um aparte à vereadora Vânia que 
disse ao vereador Ronaldo Braga que estaria com ele 
nessa situação e não defendia erros do passado, pois 
entende que foram muitos, mas tecnicamente ela tem 
feito parte de todas as reuniões do plano municipal de 
saneamento básico e estão diretamente ligados ao Mi-
nistério das Cidades. O que acontece é que as PPP’s é 
uma novidade para a cidade que pode ficar um pouco 
apreensiva, mas é preciso lembrar os altos custos do 
município com a coleta e descarte de lixo. E que teria 
que gastar ainda mais com a construção do aterro sa-
nitário e essa é uma questão séria que tem prazo para 
ser resolvida, sem que o município disponha desses 
recursos. Concedeu ainda um aparte ao vereador Luiz 
Gonzaga que disse que quando o Conselho Gestor fi-
zer as indicações e seus relatórios pode ser que não 
sejam as mais oportunas para o Chefe do Executivo, e 
talvez por isso ele precise dessa autonomia para tomar 
a decisão final. E questionou o porquê de cinquenta 
milhões para construir o aterro sanitário, o que dividi-
do por trinta anos poderiam ser captados pela própria 
administração municipal. Finalizando o vereador Ro-
naldo disse à vereadora Vânia que não está em uma 
zona de conforto e torce para que as ações deem cer-
to. E lembrou que outros pedidos feitos pelo Prefeito 
os vereadores prontamente aprovaram. Mas agora, 
apesar de respeitar a decisão do Prefeito, o que ele 
não respeita é o procedimento adotado que, em sua 
opinião, é extremamente contraditório. Não havendo 
mais oradores inscritos o Sr. Presidente encerrou a 
presente sessão às 21h40 e eu, Danielle de Paula Al-
meida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Vereador 
Tadeu José Gomes.

RESUMO DA ATA 069/2013 - 013ª Sessão Extraordi-
nária – 25.09.13 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador Tadeu José Gomes. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19H21. 
“Inclina, SENHOR, os teus ouvidos, e ouve-me, porque 
estou necessitado e aflito.”(Salmos 86:1) I - Leitura e 
Discussão da Atas: - Não Houve. II – Leitura da Cor-
respondência e Comunicações: - Não Houve. SEGUN-
DA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19H22. Dis-
cussão e Votação de Projetos. PRIMEIRA DISCUSSÃO 
E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 
155/13 – Autoriza o Poder Executivo a criar o Fundo 
Garantidor da Parceria Público-Privada - PPP e dá ou-
tras providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM 
22.09.13. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR LUIZ 
GONZAGA. Estando o projeto com prazo vencido, ante 
o pedido de vista e cumprindo o que determina o Re-
gimento Interno, o Senhor Presidente declarou o en-
cerramento da presente sessão às 19h25. Eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presiden-
te: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: 
Vereador Tadeu José Gomes.
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