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 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resoluções de 6-12-2018
Autorizando:
em caráter excepcional, o afastamento de Maraci Rodri-

gues, RG 8.105.868-8, Médico III, do Setor de Especialidades 
Clínicas, do Serviço de Ambulatório e Assistência Comunitária, 
da Divisão de Atendimento às Crianças Externas, do Instituto da 
Criança e do Adolescente, do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo, para, sem prejuízo 
dos salários e das demais vantagens de sua função-atividade, 
porém sem quaisquer outros ônus para o Estado, no período de 
11 a 16-12-2018, empreender viagem a Orlando, Flórida – Esta-
dos Unidos da América, a fim de participar do “Congresso: Avan-
ços nas Doenças Inflamatórias Intestinais (DDI) – AIBD 2018”;

nos termos do art. 69 da Lei 10.261-68, observado o dispos-
to no Dec. 52.322-69, o afastamento de:

Marcelo Ribeiro de Araújo, RG 18.909.890-9, Diretor Téc-
nico de Saúde II, do Centro de Referência de Álcool, Tabaco 
e Outras Drogas, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, da 
Secretaria da Saúde, para, sem prejuízo dos vencimentos e das 
demais vantagens de seu cargo, porém sem quaisquer outros 
ônus para o Estado, no período de 9 a 14-12-2018, empreender 
viagem a Genebra – Suíça, a fim de participar do “43° Encontro 
do Conselho da Coordenação do Programa UNAIDS”;

Sirlene Caminada, RG 10.936.977-4, Diretor Técnico II, do 
Centro de Vigilância Epidemiológica “Prof. Alexandre Vranjac”, 
da Coordenadoria de Controle de Doenças, da Secretaria da 
Saúde, para, sem prejuízo dos vencimentos e das demais van-
tagens de seu cargo, porém sem quaisquer outros ônus para o 
Estado, no período de 11 a 16-12-2018, empreender viagem à 
cidade de Chandigarh - Índia, a fim de participar do “Workshop 
Internacional de Serviços de Larga Escala de Hepatite C”.

Cessando:
a partir de 16-11-2018, os efeitos da resolução publicada 

em 4-5-2013, que concedeu gratificação mensal, título de repre-
sentação a Mari Emilia Garcia Tozato, RG 15.832.138-8;

a partir de 26-11-2018 os efeitos da resolução publicada em 
14-7-2018, na parte em que concedeu gratificação mensal, a título 
de representação a Cláudio Henrique Carchedi, RG 21.975.185-7.

Concedendo e fixando, nos termos do art. 26, II, alínea 
“b”, do Dec. 52.833-2008 c.c. o art. 60, parágrafo único do Dec. 
61.036-2015 e com base no inc. III, do art. 135, da Lei 10.261-68, a 
partir de 25-11-2018, a Marcelo Kamada, RG 21.545.488-1, grati-
ficação mensal, a título de representação, correspondente a 40,00 
calculado sobre o valor da Unidade Básica de Valor-UBV, instituída 
pelo art. 33 da LC 1080-2008 e alterações posteriores, correndo 
as despesas à conta de recursos próprios do orçamento vigente.

Tornando insubsistente, a resolução publicada em 31-8-
2018, que autorizou o afastamento de Adriana Vaz Safatle 
Ribeiro, RG 13.893.258-X, para empreender viagem aos Estados 
Unidos da América, a fim de participar do “Congresso America-
no de Gastroenterologia – ACG 2018”.

 CHEFIA DE GABINETE

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 6-12-2018
No processo SPDOC 117.041-2009 – (GG 2205-90), sobre 

licença-prêmio: "À vista das manifestações constantes do presen-
te processo e nos termos do art. 38, VI, alínea “a” do Dec. 52.833-
2008, autorizo Abigail Alexandre Brum, RG 8.370.417-6, Auxiliar 
de Saúde, Ref. 1, Grau E, da EVNE-I, do SQF-II-QSG, a usufruir 15 
dias restantes de licença-prêmio a que faz jus, referente ao perío-
do aquisitivo de 3-8-2001 a 1º-8-2006, anteriormente concedida."

 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
 Despacho da Diretora, de 6-12-2018
Processo Único de Contagem de Tempo de Serviço com 

Certidão de Contagem de Tempo 37-2018, ratificada pelo Depar-
tamento de Recursos Humanos:

SPDOC 120.131-2009 – Maria Ivone Soares, RG 19.248.058-3.
Processo Único de Contagem de Tempo de Serviço com 

Certidão de Contagem de Tempo 38-2018, ratificada pelo Depar-
tamento de Recursos Humanos:

SPDOC 62.742-2009 – Nanci Labamca, RG 16.310.834-1.

 DEPARTAMENTO DE GESTÃO 
DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA E 
ADMINISTRATIVA
 Despacho do Diretor, de 6-12-2018
No processo SPDOC 122.377-2009 – (GG 1382-91), sobre 

licença-prêmio: "À vista das manifestações constantes do pre-
sente processo e nos termos do art. 38, VI, alínea “a”, do Dec. 
52.833-2008, autorizo Ydimar Alves, RG 5.619.482-1, Oficial 
Administrativo, Ref. 1, Grau C, da EVNI, do SQF-II-QSG, a usufruir 
15 dias de licença-prêmio, a que faz jus, referente ao período 
aquisitivo de 7-10-2007 a 4-10-2012, anteriormente concedida, 
ficando 30 dias para gozo oportuno."

 Energia e Mineração
 AGÊNCIA REGULADORA DE 
SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Portaria do Diretor Presidente, de 06-12-2018
Comunicando, com fundamento no parágrafo 4º, do artigo 

16, da Lei Complementar 1.025/2007, o término de mandato 
de Marcos Peres Barros, RG 5.901.351-5, do cargo de Diretor 
de Regulação Técnica e Fiscalização dos Serviços de Energia, 
com término da quarentena em 16-11-2018, conforme artigos 

16, parágrafo 2º, e 18 da Lei Complementar 1.025/2007, artigo 
18, inciso II, da Lei Complementar 1.322/2018, dispensadas a 
homologação e a assistência prevista no artigo 477 e parágrafos 
da CLT, nos termos do artigo 487, parágrafo 1º, da CLT e em 
conformidade com o artigo 1º, inciso I, do Decreto Lei Federal 
779 de 21-08-1969.(Arsesp - 172)

 Portaria do Diretor Presidente, de 06-12-2018
Concedendo, com fundamento no artigo 45, VIII, do seu 

Regimento Interno, um quinquênio de Adicional por Tempo de 
Serviço a que se refere o Artigo 129 da CE/89, a partir de 28-11-
2018, a servidora Samira Bevilaqua, RG 14.794-915-4, Supe-
rintendente de Área. Totalizando 2 quinquênios. (Arsesp - 173)

 Planejamento e Gestão
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COMISSÃO DE ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE

 Despacho do Secretário de Planejamento e Gestão, 
de 06-12-2018

Secretaria da Administração Penitenciária
410066710 - LUCAS QUINI SIMAO - SGP-1838822/2018-À 

vista dos elementos de instrução dos autos, e em especial a 
manifestação da CAAS, por intermédio de sua Equipe Técnica, que 
aprovo, recebo o recurso de 14/11/18, ao qual, no mérito, dou pro-
vimento por considerá-lo APTO para ingresso ao cargo pretendido, 
de acordo com CSCF 10191/2018, considerando o disposto no 
Inc. VI, do art. 47, da Lei 10.261, e alterações pela LC 1123/2010.

336419648 - PEDRO CURACA DE ARAUJO - SGP-
-1821776/2018-À vista dos elementos de instrução dos autos, e em 
especial a manifestação da CAAS, por intermédio de sua Equipe Téc-
nica, que aprovo, recebo o recurso de 14/11/18, ao qual, no mérito, 
dou provimento por considerá-lo APTO para ingresso ao cargo pre-
tendido, de acordo com CSCF 10192/2018, considerando o disposto 
no Inc. VI, do art. 47, da Lei 10.261, e alterações pela LC 1123/2010.

Secretaria da Educação
25637389 - ADRIANA MARQUES DE SOUZA SILVA - SGP 

1904705/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
DEIXO DE CONHECER o recurso datado de 18-10-2018, pois o 
assunto nele versado foi objeto de decisão em última instância 
publicada no Diário Oficial de 15-11-2018, nos termos do dis-
posto no artigo 11 do Decreto 5.614/75 e artigo 46 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

21692473 - ALEXNALDO SALGUEIRO PITANGA - SPG 
1882202/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
ARQUIVE-SE o recurso de 26-11-2018, referente à Guia de Perí-
cia Médica de 13-08-2018, pois intempestivo, ou seja, foi proto-
colizado fora do prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 
47 do Decreto 29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

17237804 - ANGELA APARECIDA DE MARI - SGP 
1884253/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
DEIXO DE CONHECER o recurso datado de 26-11-2018, pois o 
assunto nele versado foi objeto de decisão em última instância 
publicada no Diário Oficial de 24-10-2018, nos termos do dis-
posto no artigo 11 do Decreto 5.614/75 e artigo 46 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

15148334 - ANTONIO CUSTODIO LOPES - SPG/1575828/2018; 
Considerado o Princípio da Autotutela, consonante ao "Reforma-
-se a decisão já exarada à vista da data da publicação da decisão 
a reconsideração", RETIFICA-SE para 74 (setenta e quatro) dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 30-07-2018, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando, em parte, o 
despacho publicado no D.O. de 08-11-2018, ref. à Guia de Perícia 
Médica 952663578, expedida em 31-07-2018.

9647440 - CELIA MARIA CORREA LEITE - SGP 1896077/2018 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, DEIXO DE 
CONHECER o recurso datado de 08-11-2018, pois o assunto nele 
versado foi objeto de decisão em última instância publicada no 
Diário Oficial de 30-11-2018, nos termos do disposto no artigo 
11 do Decreto 5.614/75 e artigo 46 do Decreto 29.180/88, com 
redação do Decreto 51.738/2007.

8529542 - CLAILDA ZAMEIRE F NASCIMENTO - À vista da 
manifestação da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde, 
torno sem efeito a Súmula CAAS publicada no DO de 21-09-2018, 
considerando a aposentadoria ocorrida a partir de 01-09-2018.

14304654 - CLAUDIA ANDREA PAES - À vista da 
decisão judicial exarada nos autos do Processo 1058451-
12.2018.8.26.0053, suspendo o ato que cessou a readaptação 
da requerente em publicação inserta em D.O. de 19-09-2018, 
mantendo a na função de readaptada.

18594372 - CLAUDIO ANTONIO LEITE DA SILVA - À vista 
da decisão judicial exarada nos autos do Processo 1058026-
82.2018.8.26.0053, suspendo o ato que cessou a readaptação 
do requerente em publicação inserta em D.O. de 19-01-2018, 
mantendo o na função de readaptado.

23826875 - DEBIE CRISTINE B THOMAZIELLO - À vista 
da decisão judicial exarada nos autos do Processo 0034233-
34.2018.8.26.0053, defiro o período de 60 dias de licença para 
tratamento de saúde a contar de 03-02-2015, nos termos dos 
arts. 191/193-I EFP, referente a Guia de Perícia Médica expedida 
em 03-02-2015, publicada no D.O. 23-10-2015.

23826875 - DEBIE CRISTINE B THOMAZIELLO - À vista 
da decisão judicial exarada nos autos do Processo 0034233-
34.2018.8.26.0053, defiro o período de 24 dias de licença para 
tratamento de saúde a contar de 11-11-2014, nos termos dos 
arts. 191/193-I EFP, referente a Guia de Perícia Médica expedida 
em 11-11-2014, publicada no D.O. 16-10-2015.

11479337 - ELZA CATANEO DA SILVA - SGP/1819255/2018 - 
À vista dos elementos de instrução dos autos, INDEFIRO o recur-
so datado de 13-11-2018, referente à Guia de Perícia Médica de 
04-09-2018, contra a decisão publicada no D.O. de 17-10-2018, 
tendo em vista que não foram apresentados novos elementos 
que justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constata-
dos na perícia médica realizada.

18178950 - EULALIA BATISTA FERREIRA - SPG 
1872763/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
ARQUIVE-SE o recurso de 23-11-2018, referente à Guia de Perí-
cia Médica de 14-08-2018, pois intempestivo, ou seja, foi proto-
colizado fora do prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 
47 do Decreto 29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

14206670 - FERNANDO RICARDO DA SILVA - À vista 
da decisão judicial exarada nos autos do Processo 1001553-
32.2018.8.26.0294, suspendo o ato que cessou a readaptação 
do requerente em publicação inserta em D.O. de 24-03-2018, 
mantendo o na função de readaptado.

25621619 - FRANKLIN ROBERTO LEME DA SILVA - SPG 
1649481/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
ARQUIVE-SE o recurso de 26-10-2018, referente à Guia de Perí-
cia Médica de 10-08-2018, pois intempestivo, ou seja, foi proto-
colizado fora do prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 
47 do Decreto 29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

21208053 - GILDO SILVA SUTERIO DOS SANTOS - SPG 
1856499/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
ARQUIVE-SE o recurso de 22-11-2018, referente à Guia de Perí-
cia Médica de 31-07-2018, pois intempestivo, ou seja, foi proto-
colizado fora do prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 
47 do Decreto 29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

21208053 - GILDO SILVA SUTERIO DOS SANTOS - SPG 
1856510/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
ARQUIVE-SE o recurso de 22-11-2018, referente à Guia de Perí-
cia Médica de 22-08-2018, pois intempestivo, ou seja, foi proto-
colizado fora do prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 
47 do Decreto 29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

32618445 - GLAUCIA PEREIRA PACHECO - SGP 
1742229/2018 - À vista da manifestação da Comissão de 
Assuntos de Assistência à Saúde, arquive-se o documento pro-
tocolado em 30-10-2018, por infringência ao disposto no artigo 
1º, inciso VII do Decreto 5614, de 13-02-1975, que regulamenta 
o artigo 239 da Lei 10.261 de 28-10-1968, ou seja, por falta de 
assinatura do servidor ou de seu representante legal.

13711884 - ISABEL LIMEIRA ROCHA - SGP 1777180/2018 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, DEIXO DE 
CONHECER o recurso datado de 08-11-2018, pois o assunto nele 
versado foi objeto de decisão em última instância publicada no 
Diário Oficial de 24-11-2018, nos termos do disposto no artigo 
11 do Decreto 5.614/75 e artigo 46 do Decreto 29.180/88, com 
redação do Decreto 51.738/2007.

9810832 - IZILDO SATIRO LOPES - Protocolo 
SPG/1702213/2018, na publicação de 10-12-2015, leia-se " ... 
a partir de 09-04-2014 ... " e não como constou.

7301524 - JOEL GOMES DOS SANTOS - SPG 1894666/2018 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, ARQUIVE-SE o 
recurso de 27-11-2018, referente à Guia de Perícia Médica de 
03-09-2018, pois intempestivo, ou seja, foi protocolizado fora do 
prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 47 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

9862495 - JOSE EDUARDO FERREIRA BRANDAO - SPG 
1720482/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
ARQUIVE-SE o recurso de 06-10-2018, referente à Guia de Perí-
cia Médica de 06-10-2008, pois intempestivo, ou seja, foi proto-
colizado fora do prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 
47 do Decreto 29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

11022339 - JOSE SALDANHA LELIS - SPG 1853231/2018 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, ARQUIVE-SE o 
recurso de 22-11-2018, referente à Guia de Perícia Médica de 
20-08-2018, pois intempestivo, ou seja, foi protocolizado fora do 
prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 47 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

32695728 - KATIUCIA CRISTINA G BRUNELLI - SGP 
1819006/2018 - À vista da manifestação da Comissão de 
Assuntos de Assistência à Saúde, arquive-se o documento pro-
tocolado em 06-11-2018, por infringência ao disposto no artigo 
1º, inciso VII do Decreto 5614, de 13-02-1975, que regulamenta 
o artigo 239 da Lei 10.261 de 28-10-1968, ou seja, por falta de 
assinatura do servidor ou de seu representante legal.

32365856 - MARA LUCIA SANTANA - SGP 1896870/2018 - 
À vista da manifestação da Comissão de Assuntos de Assistência 
à Saúde, arquive-se o documento protocolado em 27-11-2018, 
por infringência ao disposto no artigo 1º, inciso VII do Decreto 
5614, de 13-02-1975, que regulamenta o artigo 239 da Lei 
10.261 de 28-10-1968, ou seja, por falta de assinatura do servi-
dor ou de seu representante legal.

24474447 - MARCIA HELENA VEIGA BASTOS - SPG 
1849463/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
ARQUIVE-SE o recurso de 22-11-2018, referente à Guia de Perí-
cia Médica de 03-09-2018, pois intempestivo, ou seja, foi proto-
colizado fora do prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 
47 do Decreto 29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

19762696 - MARLENE APARECIDA NOGUEIRA - SGP 
1871393/2018 - À vista da manifestação da Comissão de 
Assuntos de Assistência à Saúde, arquive-se o documento pro-
tocolado em 23-11-2018, por infringência ao disposto no artigo 
1º, inciso VII do Decreto 5614, de 13-02-1975, que regulamenta 
o artigo 239 da Lei 10.261 de 28-10-1968, ou seja, por falta de 
assinatura do servidor ou de seu representante legal.

42804715 - MAURICIO DENELLI P NASCIMENTO - SPG 
1896294/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
ARQUIVE-SE o recurso de 27-11-2018, referente à Guia de Perí-
cia Médica de 06-09-2018, pois intempestivo, ou seja, foi proto-
colizado fora do prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 
47 do Decreto 29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

19596857 - ROSA CAETANO PEZZICO - SPG 1882850/2018 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, ARQUIVE-SE o 
recurso de 26-11-2018, referente à Guia de Perícia Médica de 
14-08-2018, pois intempestivo, ou seja, foi protocolizado fora do 
prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 47 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

9263149 - ROSA MARIA PELUCIO LEITE FARIA - SGP 
1870412/2018 - À vista da manifestação da Comissão de Assun-
tos de Assistência à Saúde, arquive-se o documento protocolado 
em 09-11-2018, por infringência ao disposto no artigo 1º, inciso 
VII do Decreto 5614, de 13-02-1975, que regulamenta o artigo 
239 da Lei 10.261 de 28-10-1968, ou seja, por falta de assinatu-
ra do servidor ou de seu representante legal.

19174451 - ROSELI MARIA ELIAS - SPG 1894243/2018 - À 
vista dos elementos de instrução dos autos, ARQUIVE-SE o 
recurso de 27-11-2018, referente à Guia de Perícia Médica de 
27-09-2018, pois intempestivo, ou seja, foi protocolizado fora do 
prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 47 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

19174451 - ROSELI MARIA ELIAS - SPG 1894243/2018 - À 
vista dos elementos de instrução dos autos, ARQUIVE-SE o 
recurso de 27-11-2018, referente à Guia de Perícia Médica de 
13-09-2018, pois intempestivo, ou seja, foi protocolizado fora do 
prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 47 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

20092920 - ROSEMEIRE CIRIACO GOMES SILVA - SGP- 
1698950/2018-À vista da manifestação da Comissão de Assuntos 
de Assistência à Saúde, torno sem efeito a publicação em D.O. de 
25-10-2018, ratificando a publicação anterior do D.O. de 24-10-2018, 
fazendo constar a readaptação nos dois vínculos a partir desta data.

8133506 - SERGIO MAIONCHI LEITE - SPG 1932677/2018 
- À vista dos elementos de instrução dos autos, ARQUIVE-SE o 
recurso de 16-11-2018, referente à Guia de Perícia Médica de 
13-09-2018, pois intempestivo, ou seja, foi protocolizado fora do 
prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 47 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

22910307 - SILONE LUNA DE LIMA RODRIGUES - SGP 
1776111/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
DEIXO DE CONHECER o recurso datado de 09-11-2018, pois o 
assunto nele versado foi objeto de decisão em última instância 
publicada no Diário Oficial de 10-10-2018, nos termos do dis-
posto no artigo 11 do Decreto 5.614/75 e artigo 46 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

32151561 - ZULEICA MORAIS FIRMINO - SGP 1856237/2018 
- À vista da manifestação da Comissão de Assuntos de Assistên-
cia à Saúde, arquive-se o documento protocolado em 22-11-
2018, por infringência ao disposto no artigo 1º, inciso VII do 
Decreto 5614, de 13-02-1975, que regulamenta o artigo 239 da 
Lei 10.261 de 28-10-1968, ou seja, por falta de assinatura do 
servidor ou de seu representante legal.

Secretaria da Saúde
13716851 - CELSO F DOS SANTOS FILHO - SPG 

1869712/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
ARQUIVE-SE o recurso de 23-11-2018, referente à Guia de Perí-
cia Médica de 11-09-2018, pois intempestivo, ou seja, foi proto-
colizado fora do prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 
47 do Decreto 29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

9174699 - ERIKA MARIA BREGA D P ALMEIDA - SGP-
1688552/2018 -À vista dos elementos de instrução dos autos, 
e em especial a manifestação da CAAS, por intermédio de sua 
Equipe Técnica, que aprovo, recebo o recurso de 31/10/18, ao 
qual, no mérito, dou provimento por considerá-la APTA para 
ingresso ao cargo pretendido, de acordo com CSCF 10193/2018, 
considerando o disposto no Inc. VI, do art. 47, da Lei 10.261, e 
alterações pela LC 1123/2010.

12149521 - RUTE LEITE DA SILVA - SPG 1854985/2018 - À 
vista dos elementos de instrução dos autos, ARQUIVE-SE o 
recurso de 22-11-2018, referente à Guia de Perícia Médica de 
06-09-2018, pois intempestivo, ou seja, foi protocolizado fora do 
prazo legal, nos termos dos artigos 46, caput, e 47 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

Secretaria da Segurança Pública
21103295 - ADRIANA CRISTINA S A BARBOZA - À vista da 

manifestação da Comissão de Assuntos de Assistência à Saúde, 
torno sem efeito a Súmula CAAS publicada no DO de 30-10-2018, 
considerando a aposentadoria ocorrida a partir de 08-05-2018.

18108364 - JOAO BENEDITO DA SILVA ALVES - SGP 
1689629/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
DEIXO DE CONHECER o recurso datado de 25-10-2018, pois o 
assunto nele versado foi objeto de decisão em última instância 
publicada no Diário Oficial de 08-08-2018, nos termos do dis-
posto no artigo 11 do Decreto 5.614/75 e artigo 46 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

17075201 - ROSE APARECIDA COSTA - Protocolo 
SPG/1337706/2018, na publicação de 28-08-2018, leia-se " ... 
a partir de 11-06-2018 ... " e não como constou.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
17636060 - LUCIA MARIA PIRES RODRIGUES - SGP 

1904746/2018 - À vista dos elementos de instrução dos autos, 
DEIXO DE CONHECER o recurso datado de 21-11-2018, pois o 
assunto nele versado foi objeto de decisão em última instância 
publicada no Diário Oficial de 14-11-2018, nos termos do dis-
posto no artigo 11 do Decreto 5.614/75 e artigo 46 do Decreto 
29.180/88, com redação do Decreto 51.738/2007.

 Readaptações Autorizadas pelo Secretário de Planeja-
mento e Gestão, em 6-12-2018

De acordo com o laudo médico expedido pelo Departamen-
to de Perícias Médicas do Estado, e com base no Decreto 52.968 
de 7 de julho de 1972, foram readaptados os Servidores abaixo 
relacionados:

Súmula - CAAS Processo - Nome - RG - N.I - Cargo/Função 
- Unidade - Tempo

10700/2018 - CAAS 245/2000 - MARIA EUGENIA CAR-
VALHO SILVA - 14981036 - 1007871 - AGENTE DE SERVICOS 
ESCOLARES - SECRETARIA DA EDUCACAO - SUZANO - 2 anos

11254/2018 - CAAS 2428/2018 - LEILA APARECIDA N 
TAKEHISA - 16289982 - 980517 - PROFESSOR EDUCACAO 
BASICA II - SECRETARIA DA EDUCACAO - SAO PAULO - 2 anos

11521/2018 - CAAS 650/2005 - APARECIDA BEZERRA SOUZA 
MELO - 20023226 - 943145 - AGENTE DE SERVICOS ESCOLARES - 
SECRETARIA DA EDUCACAO - CATANDUVA - Definitivo

11886/2018 - CAAS 1536/2006 - ALSIRA STACHOLSKI 
PARISOTTO - 19527922 - 767630 - AGENTE DE ORGANIZACAO 
ESCOLAR - SECRETARIA DA EDUCACAO - SAO PAULO - 2 anos

11906/2018 - CAAS 657/2008 - JOAO PAULO RIBEIRO 
- 12366984 - 949467 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA II - 
SECRETARIA DA EDUCACAO - BAURU - 2 anos
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