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WELLINGTON ZEFERINO DA SILVA - 28542705 - Protocolo 
SPG/1859513/2018; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 24-10-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952723003, expedida em 15-10-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 2 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 09-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP.

Secretaria da Educação
ADEMILSON DA SILVA QUEIROZ - 56140209 - Protocolo 

SPG/1866652/18; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 15-11-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952742992, expedida em 08-11-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 9 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 07-11-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP.

ADEMIR SERGIO SALINAS ESPEJO - 14364651 - Protocolo 
SPG/1650082/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 13 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 10-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 23-10-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952724399, expedida em 16-10-2018 (tornan-
do sem efeito a publicação do D.O. de 05-12-2018).

ADRIANA FERREIRA B SOLANO - 19239299 - Protocolo 
SPG/1922019/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 14-11-2018.

ALICE SOARES DA SILVA - 4849716 - Protocolo 
SPG/1866914/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantém-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 14-11-2018.

ALINE RODRIGUES - 27142124 - Protocolo 
SPG/1912829/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se a pretensão, por não apresentar novos elementos 
que justifiquem alterar a decisão que apresenta embasamento 
médico-legal satisfatório. Mantém-se o despacho/parecer publi-
cado em D.O. de 17-10-2018.

ANA PAULA CLEMENTINO ORTIS - 50317189 - Protocolo 
SGP310061/2017; Processo 0471.0026/2017; Defiro o enquadra-
mento da licença para tratamento de saúde de 30 dias a contar 
de 15-10-2018, publicada no D.O. de 24-10-2018, como decor-
rente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ANA PAULA CLEMENTINO ORTIS - 50317189 - Protocolo 
SGP/310061/2017; Processo 0471.0026/2017; Defiro o enquadra-
mento da licença para tratamento de saúde de 60 dias a contar 
de 16-08-2018, publicada no D.O. de 25-08-2018, como decor-
rente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

ANA PAULA DE OLIVEIRA - 21994179 - Protocolo 
SGP/1703687/2018 - Torna sem efeito o despacho publicado 
no D.O. de 07-08-2018, considerando o equivoco administrativo 
quando das providencias de agendamento.

CAROLINE RODRIGUES S STENCEL - 60235096 - Protocolo 
SGP/1713965/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 8 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 28-09-2018, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 20-10-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952712604, expedida em 28-09-2018.

CESAR AUGUSTO ALVES DE ARRUDA - 9257718 - Protocolo 
SPG/1740746/2018- vide despacho publicado no D.O. 29-11-2018.

CILENY APARECIDA BRAGA - 39172305 - Protocolo 
SPG/1836003/2018; Em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 17-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 14-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952736626, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 31-10-2018, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

CLAUDIA MARIA JUSTINO SANTANA DOMINGUES - 
15619213 - Protocolo SPG/1899257/2018; De acordo com anali-
se do médico perito indefere-se o pretendido, por não apresentar 
elementos que justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/
parecer publicado em D.O. de 10-11-2018.

DANIELE ALVARENGA DA SILVA - 34831715 - Protocolo 
SGP/1707623/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 4 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 08-10-2018, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 19-10-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952722374, expedida em 11-10-2018.

EDILAINE REIS SILVA CARVALHO - 19746201 - Protocolo 
SPG/1900788/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 10-11-2018.

ELAINE CRISTINA B SILVA - 19939713 - Protocolo 
SEE/1301680/2018. De acordo com o parecer do médico perito, 
indefiro o pedido de reenquadramento da licença para trata-
mento de saúde publicada no D. O. E. de 05-09-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952686136, expedida em 28-08-2018, por não 
considerar nexo causal acidentário.

ELAINE VIEIRA RONICK - 12170903 - Protocolo 
SPG/1913581/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 11-10-2018.

ELOISIO VIEIRA ALVES - 10213650 - Protocolo 
SPG/1911582/2018; Cabe a Unidade Administrativa observar 
o Comunicado DPME 338, de 20-05-2016 - Perícias Ex-Officio.

EUNICE FRADE DA SILVA FREITAS - 62353478 - Protocolo 
SPG/1651609/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 10 dias a contar de 01-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 16-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952713855, expedida em 01-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

FABIANA SILVA PINTO - 28730159 - Protocolo 
SEE/1290468/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 8 dias a contar de 30-08-2018, publi-
cada no D.O. de 05-09-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

FABIANA SOUZA PESSOA FURTADO - 28002605 - Protocolo 
SGP/1898335/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 8 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 13-10-2018, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 30-10-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952729670, expedida em 22-10-2018.

FERNANDO ANTONIO D ALACQUA - 17986071 - Protocolo 
SGP/1422023/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 15 dias a contar de 14-06-2018, publi-
cada no D.O. de 27-06-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

FRANCISCA SILVONEIDE O SILVA - 19396630 - Protocolo 
SPG/1844573/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 25 dias a contar de 24-09-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 31-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952727727, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 19-10-2018, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

GERUSA DE SOUZA DA SILVA - 18302145 - Protocolo 
SPG/1842106/2018; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 25-10-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952724351, expedida em 16-10-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 2 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 10-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP e Lei 500/74.

GILDA FERREIRA DE OLIVEIRA - 16843752 - Protocolo 
SPG/1896978/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 17-08-2018.

GINALVA PEREIRA GOMES - 28110150 - Protocolo 
SPG/1873240/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 31-08-2018.

GISLAINE LIMA DA SILVA - 9661578 - Protocolo 
SPG/1408851/2018; Processo 001.0251.000304/2018; De acor-
do com o parecer do médico perito; Considera-se nexo causal 
acidentário sem afastamento do evento descrito em 14-09-2018.

IEDA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA - 16243549 - Protocolo 
SPG/1856629/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 34 dias a contar de 12-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 14-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952732691, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 25-10-2018, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

ILANE DE ANDRADE CARNEIRO - 45424048 - Protocolo 
SGP/1742093/2018 - Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 03-10-2018, indefiro a pre-
tensão, por não haver justificativa pelo não comparecimento à 
perícia médica agendada para o dia 04-09-2018.

JEFFERSON DAMASCENO DE SOUZA - 17854160 - Protoco-
lo SPG/1968157/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 21-10-2018, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 24-10-
2018, GPM expedida em 18-10-2018, Protocolo 952727028, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

JOSELIA MARIA DA SILVA - 33280974 - Protocolo 
SPG/1841292/2018; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 19-10-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952719188, expedida em 08-10-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 33 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 24-01-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP.

JULIO ANTONIO DE JESUS - 8791423 - Protocolo 
SPG/1843091/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 19 dias a contar de 11-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 25-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952722737, expedida em 11-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

KATIA MORANDI - 22068255 - Protocolo SPG/1921986/2018; 
De acordo com analise do médico perito indefere-se o pretendido, 
por não apresentar elementos que justifiquem o pedido, mantêm-
-se o despacho/parecer publicado em D.O. de 12-09-2018.

LEDA BATTELO RIBEIRO - 7673776 - Protocolo 
SPG/1912106/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 17-10-2018.

LEONARDO MARINHO DA CUNHA - 42957397 - Protocolo 
SPG/1574559/18; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 28-08-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952678751, expedida em 17-08-2018, defiro a 
pretensão, concedendo 15 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 13-08-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP.

LUCIA APARECIDA BERTOLI - 16983105 - Protocolo 
SPG/1870867/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 28-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 08-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952734891, expedida em 29-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

LUCIA BERNADETE MEDEIROS - 17287889 - Protocolo 
SPG/1867925/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 16 dias a contar de 08-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 23-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952721023, expedida em 10-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

LUCINEI SOARES H ALMEIDA - 22281774 - Protocolo 
SGP/1688834/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 3 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 02-10-2018, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 11-10-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952716593, expedida em 03-10-2018.

LUCINEI SOARES H ALMEIDA - 22281774 - Protocolo 
SGP/1688834/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 3 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 02-10-2018, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 11-10-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952716594, expedida em 03-10-2018.

MARCELA CRISTINA B MARQUES - 29916729 - Protocolo 
SEE/1012622/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 7 dias a contar de 06-06-2018, publi-
cada no D.O. de 20-06-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARCELA CRISTINA B MARQUES - 29916729 - Protocolo 
SEE/1012622/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 3 dias a contar de 13-06-2018, publi-
cada no D.O. de 23-06-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARCIA CRISTINA DIAS - 20081472 - Protocolo 
SPG/1849163/2018, na publicação de 29-11-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952725259, expedida em 17-10-2018, leia-se "... 
a contar de 17-10-2018 ..." e não como constou.

MARCIO ANTONIO CARRIAO - 8547989 - Protocolo 
SPG/1921914/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 17-08-2018.

MARCO CAMPOS DOS REIS - 32983107 - Protocolo 
SEE/1270800/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 3 dias a contar de 22-08-2018, publi-
cada no D.O. de 31-08-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARCOS EUCLIDES BONASSI - 12743388 - Protocolo 
SPG/1896258/2018; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 06-11-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952733796, expedida em 29-10-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 150 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 20-10-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

MARCOS PAULO DE SOUZA - 24811170 - Protocolo 
SPG/1895837/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 04-05-2018.

MARIA JOSE FERRAZ BRISOLLA - 12876976 - Protocolo 
SPG/1835169/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 10-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 17-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952722905, expedida em 15-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

MARIA NICE PEREIRA DOS SANTOS - 23028381 - Protocolo 
SPG/1896115/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 10-11-2016.

MARIA REGINA CARVALHO CARUZO - 4872515 - Protocolo 
SPG/1705647/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 01-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 27-10-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952715083, expedida em 02-10-2018.

MARICEL APARECIDA BRITZKI - 13491837 - Protocolo 
SPG/1869503/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 18 dias a contar de 05-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 22-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952739126, expedida em 05-11-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

MARINALVA RITA VICENTINI - 22737907 - Protocolo 
SPG/1859803/2018; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 01-11-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952730146, expedida em 23-10-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 10 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 18-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP e Lei 500/74.

MARINALVA SILVANA MONTEIRO - 17542061 - Protocolo 
SPG/1871060/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 19 dias a contar de 04-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 18-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952718219, expedida em 05-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

MARINES RIBEIRO SANTOS LIMA - 16206806 - Protocolo 
SEE/1321387/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 15 dias a contar de 04-10-2018, publi-
cada no D.O. de 19-10-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

MARISA FERNANDES CARDOSO - 16142589 - Protocolo 
SPG/1702935/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
08-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 17-10-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952721893, expedida em 11-10-2018.

MEIRE DA SILVA MACHADO DEBIAGI - 20770391 - Protocolo 
SPG/1741006/2018 - Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 20-10-2018, indefiro a preten-
são, por não haver comprovação da justificativa pelo não com-
parecimento à perícia médica agendada para o dia 04-10-2018.

NANCY DE ALMEIDA BASTOS - 25851334 - Protocolo 
SPG/1921971/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 18-09-2018.

OSMAR ANLETO MACIEL - 13321262 - Protocolo 
SPG/1745127/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 20 dias a contar de 16-08-2018, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 24-08-
2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952680007, expedida em 
20-08-2018, tendo em vista que o pedido foi interposto fora do 
prazo previsto no artigo 44, do Decreto 29.180/88 e alterações

PALOMA OLIVEIRA PEREIRA - 41772161 - Protocolo 
SEE/906902/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 4 dias a contar de 20-06-2018, publi-
cada no D.O. de 03-07-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

PALOMA OLIVEIRA PEREIRA - 41772161 - Protocolo 
SEE/906902/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 4 dias a contar de 20-06-2018, publi-
cada no D.O. de 03-07-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

PRISCILA TIMOTIO DE SOUZA - 30137058 - Protocolo 
SPG/1675297/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
17-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 25-10-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952726245, expedida em 17-10-2018.

RAIMUNDO SERGIO SOUZA SILVA - 12654747 - Protocolo 
SPG/1869800/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 17-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 30-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952728401, expedida em 19-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

RENATO FRANCO DA SILVA - 28190977 - Protocolo 
SPG/1856223/2018 - Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 06-11-2018, indefiro a preten-
são, por não haver comprovação da justificativa pelo não com-
parecimento à perícia médica agendada para o dia 29-10-2018.

RITA DE CASSIA MULLER - 18232048 - Protocolo 
SPG/1913519/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 12-09-2018.

ROSALIA DOS SANTOS GOMES - 23983569 - Protocolo 
SPG/1900874/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 24-10-2018.

ROSANE APARECIDA MALAVAZZI - 12170751 - Protocolo 
SPG/1900637/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 11-09-2018.

ROSANGELA MARIA FARIAS SANTOS - 15261550 - Proto-
colo SPG/1891441/2018; Vide despacho publicado em D.O. de 
31-07-2018.

ROSIMARA PAGANELLI DA SILVA - 32507120 - Protocolo 
SPG/1708007/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
16-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 23-10-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952726303, expedida em 18-10-2018.

SALMA MARIA MOREIRA - 16831042 - Protocolo 
SPG/1857180/2018 - Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 14-11-2018, indefiro a preten-
são, por não haver comprovação da justificativa pelo não com-
parecimento à perícia médica agendada para o dia 12-11-2018.

SANDRA PAULUSSI DA SILVA - 23770532 - Protocolo 
SGP/1851411/2018 - De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 24 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 23-10-2018, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsi-
derando parcialmente o despacho publicado no D.O. de 15-11-
2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952732610, expedida em 
25-10-2018. Com relação ao período de 16-11-2018 a 21-11-
2018, caberia ao interessado ao tomar ciência da publicação ter 
reassumido suas funções ou caso fosse necessário, solicitar nova 
licença com expedição de GPM e agendamento de perícia, nos 
termos dos artigos 24 e 27 do Decreto 29.180/88.

SANDRA VASCONCELLOS GOZZO - 17172837 - Protocolo 
SPG/1910575/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 18-10-2018.

SELMA SANTOS RIBEIRO LACERDA - 25544399 - Protocolo 
SPG/1900933/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 13-09-2018.

SILVIA MONALISA N MACHADO - 15536604 - Protocolo 
SPG/1871341/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 11 dias a contar de 24-09-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 04-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952707740, expedida em 24-09-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

SIRLENE CONCEICAO X CARVALHO - 34606963 - TORNA 
SEM EFEITO despacho / convocação publicada em D.O. de 
15-11-2018.

SONIA REGINA PINTO - 9278201 - Protocolo 
SPG/1889429/2018; De acordo com analise do médico perito 

indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 01-11-2018.

SONIA ROSEMARI SCHUNCK - 9167085 - Protocolo 
SPG/1835713/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 8 dias a contar de 22-10-2018, despa-
cho publicado no D.O. de 30-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952729337, expedida em 22-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

TAIS DA CRUZ LIMA - 30169537 - Protocolo 
SPG/1688694/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 23-09-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 20-10-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952708518, expedida em 25-09-2018.

TASSIANA PINTO OLIVEIRA - 30558238 - Protocolo 
SPG/1748120/2018, na publicação de 31-10-2018, leia-se " ... 
8 dias ... " e não como constou.

TATIENY BRITO SEVERIANO - 30606258 - Protocolo 
SPG/1953607/2018; Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no Diário Oficial 15-11-2018, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952739815, expedida em 05-11-2018, defiro 
a pretensão, concedendo 8 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 24-10-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP.

TEREZINHA CAVALARO - 15388781 - Protocolo 
SPG/1894623/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 27-10-2018.

TOSHIKO HIRATA NAZIMA HABE - 6247002 - Protocolo 
SPG/1842035/2018, na publicação de 08-11-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952724073, expedida em 16-10-2018, leia-se "... 
a contar de 15-10-2018 ..." e não como constou.

VALERIA DA SILVA MENDES - 19378062 - Protocolo 
SPG/1850709/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 26-09-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 06-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952711451, expedida em 27-09-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

VALERIA VIEIRA OLIVEIRA DANTAS - 17000698 - Protocolo 
SPG/1853168/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 17-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 26-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952725827, expedida em 17-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

VALNEI NASCIMENTO DA SILVA - 50266962 - Protocolo 
SPG/1900767/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 08-08-2018.

VANESSA LESLIE SALES DE MORAIS - 53523033 - Protocolo 
SGP/1696918/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 5 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 05-10-2018, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 17-10-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952718749, expedida em 06-10-2018.

VANESSA LESLIE SALES DE MORAIS - 53523033 - Protocolo 
SGP/1696918/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 5 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 05-10-2018, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 17-10-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952718748, expedida em 06-10-2018.

VILMA MARIA JUSTI - 16673387 - Protocolo 
SPG/1912134/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 20-09-2018.

VIVIANE REGINA PINHEIRO BECKER - 25060457 - Protocolo 
SPG/1735461/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 2 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
25-09-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 04-10-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952709904, expedida em 26-09-2018.

ZULEICA MACKEY DE OLIVEIRA - 5945286 - Protocolo 
SPG/1907999/2018; De acordo com analise do médico perito 
indefere-se o pretendido, por não apresentar elementos que 
justifiquem o pedido, mantêm-se o despacho/parecer publicado 
em D.O. de 03-08-2018.

Secretaria da Fazenda
NATALIA BARSANTE B LOPES - 43499980 - Protocolo 

SGP/976301/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 3 dias de licença por motivo de doença em pessoa 
da família a contar de 24-05-2018, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 27-06-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952630557, expedida em 25-05-2018.

Secretaria da Saúde
ADRIANA KEILA ANDRIOTTI - 23788355 - Protocolo 

SPG/1930755/2018, na publicação de 23-11-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952744474, expedida em 09-11-2018, leia-se "... 
15 dias ..." e não como constou.

AIDE CAMPOS DOMIENCI MONTEIRO - 11073661 - Proto-
colo SPG/1849163/2018; Em atenção ao pedido de reconsidera-
ção do despacho publicado no Diário Oficial 08-11-2018, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952732669, expedida em 25-10-2018, 
defiro a pretensão, concedendo 16 dias de licença para trata-
mento de saúde a contar de 24-10-2018, nos termos dos arts. 
191/193-I EFP.

ALINE MARTINS LAVARSI - 45653011 - Protocolo 
SPG/1409536/2018; Processo 001.0261.000451/2018; De acor-
do com o parecer do médico perito; Considera-se nexo causal 
acidentário sem afastamento do evento descrito em 03-09-2018.

CELSO F DOS SANTOS FILHO - 13716851 - Protocolo 
SPG/1869698/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 29-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 13-11-2018, Guia de Perícia Médica 
952735723, expedida em 30-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

ELIANA DA SILVA RODRIGUES - 18344695 - Protocolo 
SPG/1929498/2018, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 25-09-2018, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 04-10-
2018, GPM expedida em 25-09-2018, Protocolo 952709405, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

JOSE MAURO DO PRADO - 17336294 - Protocolo 
SPG/1871404/18, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 13 dias a contar de 14-10-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 26-10-2018, Guia de Perícia Médica 
952723011, expedida em 15-10-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que não foram apresentados elementos que 
justifiquem a revisão da decisão diante dos dados constatados 
na perícia médica realizada.

KATIA BARROS BASILE - 52466791 - Protocolo 
SGP/1678263/2018; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 7 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 03-10-2018, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 27-10-2018, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952718266, expedida em 05-10-2018.

LUCAS VIDAL BENTO - 47950673 - Protocolo 
SPG/1930821/2018, na publicação de 27-11-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952748265, expedida em 19-11-2018, leia-se 14 
dias e não como constou.
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