
sábado, 13 de abril de 2019 Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção II São Paulo, 129 (71) – 13

ROSANGELA MAZIERO - 8487712 - Protocolo 
SPG/725877/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 19-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 27-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952790826, expedida em 19-02-2019, 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.

SILMARA ILDA OLIVEIRA G DORO - 15929167 - Protocolo 
SPG/849005/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 07-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 26-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952785932, expedida em 11-02-2019, ARQUIVE-SE, tendo em 
vista que o pedido foi interposto fora do prazo previsto no artigo 
44, do Decreto 29.180/88 e alterações.

SILVANA ROUPENIAN DA SILVA - 18366929 - Protocolo 
SPG/742007/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 21 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 26-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 08-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952795395, expedida em 27-02-2019.

SUELI MAZIERO TEIXEIRA DUARTE - 16524972 - Protocolo 
SPG/725802/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 13 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 06-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 16-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952798443, expedida em 07-03-2019.

VALDERLY LEMOS RIBEIRO - 7374485 - Protocolo 
SPG/728528/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 30 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 04-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 28-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952783842, expedida em 07-02-2019.

VERA LUCIA ALVES M COSTA - 18465389 - Protocolo 
SPG/742754/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 27-02-2019, ref. à GPM expedida em 21-02-
2019, Protocolo 952792568, por não haver elementos novos 
apresentados no pedido de reconsideração que justificariam a 
revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto 5614/75

VERA LUCIA DE MORAES - 18907638 - Protocolo 
SPG/744757/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 11 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 11-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 21-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952800789, expedida em 11-03-2019.

WANDERLEY TADEU CIPOLLI - 9244929 - Protocolo 
SPG/594332/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 16 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 04-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 19-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952784678, expedida em 08-02-2019.

ZULEICA MACKEY DE OLIVEIRA - 5945286 - Protocolo 
SPG/730029/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 11 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 22-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 02-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952793726, expedida em 25-02-2019.

Secretaria da Fazenda e Planejamento
EGILEU FERNANDO DA SILVA CUNHA - 60027377 - Proto-

colo SPG/877561/2019 - Encaminhar melhores esclarecimentos 
quanto ao pretendido, no prazo de 15 (quinze) dias a contar 
desta publicação, conforme previsto no artigo 3º do Decreto 
5.614/75.

JOSE ANTONIO PERINOTTO - 10300841 - Protocolo 
SPG/747130/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 16 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 13-02-2018, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 28-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952788915, expedida em 15-02-2019.

Secretaria da Saúde
GIL JOSE DE MEDEIROS - 5198871 - Protocolo 

SPG/779153/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 21 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 05-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 19-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952801366, expedida em 11-03-2019.

HELENA SUGUITA SEGAWA - 17909836 - Protocolo 
SPG/746920/2019- Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 26-02-2019, ref. à GPM expedida em 
14-02-2019, Protocolo 952788126, por não haver elementos 
novos apresentados no pedido de reconsideração que jus-
tificariam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do 
Decreto 5614/75

JOELMA DE LIMA OLIVEIRA - 21134678 - Protocolo 
SPG/730907/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 08 dias a contar de 22-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 28-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952793806, expedida em 25-02-2019, 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.

JOELMA DE LIMA OLIVEIRA - 21134678 - Protocolo 
SPG/730775/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 10 dias a contar de 02-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 14-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952799004, expedida em 07-03-2019, 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.

MARCIA PRINCE DE OLIVEIRA - 9650871 - Protocolo 
SPG/729543/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 22 dias a contar de 25-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 08-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952796633, expedida em 28-02-2019, 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.

SORAIA LUCIA DE OLIVEIRA - 20244592 - Protocolo 
SPG/688771/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 07-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 14-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952784070, expedida em 07-02-2019.

Secretaria da Segurança Pública
ADOLPHO HENRIQUE PAULA RAMOS - 17858561 - Protoco-

lo SPG/611587/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 18 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 01-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 21-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952780363, expedida em 04-02-2019.

Secretaria de Agricultura e Abastecimento
ADRIANA PIACENTI IVO PANTANO - 29963012 - Protocolo 

SPG/235437/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 34 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 08-01-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 23-01-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952771612, expedida em 09-01-2019.

 Decisões Finais Sobre Estudo de Aposentadoria
Secretaria da Administração Penitenciária
JURANDIR NOGUEIRA DA SILVA - 4930707 - Prejudicado 

por não comparecimento à convocação. Cabe à Unidade 
Administrativa a aplicação do disposto no artigo 190 da Lei 
10.261/68.

Secretaria da Educação
HIRMA EMILIA DO PRADO SANTOS - 9815486 - Contrário à 

Aposentadoria por Invalidez. Capacidade Laborativa prejudica-
da, devendo o interessado solicitar nova avaliação em 06 (seis) 
meses. Em caso de nova licença médica deverá proceder com 
protocolização da GPM e agendamento pericial.

ELANE CRISTINA BOAVA MORETTI - 17273786 - Protocolo 
SPG/840816/2019; De acordo com análise do Sr. 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 29-03-2019.

ELIZABETH FLEURY FINA - 9346654 - Protocolo 
SPG/875818/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 3 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
18-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 12-03-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952790440, expedida em 19-02-2019.

ERICA APARECIDA PIRES ANJOS - 30359281 - 
SPG/849757/2019 - Encaminhar relatório de internação e alta 
hospitalar, no prazo de 15 (quinze) dias a contar desta publica-
ção, conforme previsto no artigo 3º do Decreto 5.614/75.

FATIMA IZILDA GAMARRA - 22650895 - Protocolo 
SPG/732804/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 25-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 01-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952793789, expedida em 25-02-2019, 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.

HELOISE DE ALMEIDA ROCHA - 17894763 - Protocolo 
SPG/727107/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 9 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
06-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 15-03-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952799343, expedida em 08-03-2019.

HELOISE DE ALMEIDA ROCHA - 17894763 - Protocolo 
SPG/727112/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
21-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 28-02-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952793322, expedida em 22-02-2019.

INAND ANDREA RIBEIRO - 29048678 - Protocolo 
SPG/843876/2019; Vide despacho publicado em D.O. de 03-04-
2019.

JOAO FRANCISCO JANOUSEK - 8548558 - Protocolo 
SPG/747340/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 18 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 01-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 19-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952778450, expedida em 01-02-2019.

KATIA APARECIDA CARDOSO LIMA - 25544784 - Protocolo 
SPG/738968/2019- Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 13-02-2019, ref. à GPM expedida em 
07-02-2019, Protocolo 952784167, por não haver elementos 
novos apresentados no pedido de reconsideração que justifica-
riam a revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto 
5614/75

LIGIA LIMA PAULINO NASCIMENTO - 16853562 - Protocolo 
SPG/716259/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 9 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
27-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 20-03-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952796127, expedida em 28-02-2019.

LUCIANA DA SILVA NORONHA - 24505939 - Protocolo 
SPG/729116/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 25-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 28-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952793978, expedida em 25-02-2019, 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.

LUCIANA DA SILVA NORONHA - 24505939 - Protocolo 
SPG/729015/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 09 dias a contar de 11-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 19-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952800731, expedida em 11-03-2019, 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.

LUCIANA DA SILVA NORONHA - 24505939 - Protocolo 
SPG/729015/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 09 dias a contar de 11-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 19-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952800730, expedida em 11-03-2019, 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.

LUCIANA DA SILVA NORONHA - 24505939 - Protocolo 
SPG/729116/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 25-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 28-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952793979, expedida em 25-02-2019, 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.

LUCIANE APARECIDA MARCELINO - 26329572 - Protocolo 
SGP/786614/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 4 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 24-02-2019, nos termos do art. 199 EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 14-03-2019, 
ref. à Guia de Perícia Médica 952797282, expedida em 01-03-
2019.

LUCILENE MESQUITA BRAGA - 29851221 - Protocolo 
SPG/754147/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 23 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 20-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 09-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952791314, expedida em 20-02-2019.

LUCILENE MESQUITA BRAGA - 29851221 - Protocolo 
SPG/754147/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 23 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 20-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 09-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952791315, expedida em 20-02-2019.

MARIA EMILIA ZUCCOLI TOSIN - 13320612 - Protocolo 
SPG/545346/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 60 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 09-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 11-04-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952785763, expedida em 11-02-2019(retifi-
cando a publicação do D.O. de 11-04-2019).

MARIA MARCELINA R SANTOS - 16286787 - Protocolo 
SPG/822345/2019, na publicação de 19-03-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952800028, expedida em 08-03-2019, leia-se 9 
dias e não como constou.

MARIA TERESA ANTUNES REDONDO - 13437458 - Protoco-
lo SPG/832133/2019; De acordo com análise do Sr. 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 06-04-2018.

MARLI APARECIDA SIQUEIRA - 18377442 - Protocolo 
SPG/815983/2019; De acordo com análise do Sr. 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 20-12-2018.

REGINA APARECIDA SANTOS ALVES - 9263971 - Protocolo 
SPG/752204/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 9 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
04-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 14-02-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952784912, expedida em 08-02-2019.

 Despacho do Chefe de Gabinete, de 5-4-2019
Convalidando, nos termos da alínea “a”, inciso VI, item 1, 

artigo 23 do Decreto 52.833/2008, e nos termos do artigo 68 da 
Lei 10.261/1968, para sem prejuízo dos vencimentos e demais 
vantagens do cargo e com ônus para o Estado, o afastamento do 
servidor JOSÉ BENEDITO PRIORI, RG 8.719.094-1, que participou 
da reunião do Grupo Técnico da COFIEX, referente ao Projeto 
Renasce Tietê, no dia 09-04-2019, em Brasília/DF. Exp.: 23752-
193626/2019. (CVF).

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor do DPME, de 12-4-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação
JOANA DARC DE REZENDE SILVA - 8691137 - Protocolo 

SPG/728315/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 20-03-2019, ref. à GPM expedida em 12-03-
2019, Protocolo 952802072, por não haver elementos novos 
apresentados no pedido de reconsideração que justificariam a 
revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto 5614/75

Secretaria da Administração Penitenciária
IZILDA NUNES - 5751973 - Protocolo SPG/705835/2019; 

De acordo com o parecer do médico perito, concedo 15 dias 
de licença para tratamento de saúde a contar de 04-03-2019, 
nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando o despacho 
publicado no D.O. de 13-03-2019, ref. à Guia de Perícia Médica 
952800052, expedida em 08-03-2019.

LUIZ CARLOS FLORES - 7443304 - Protocolo 
SPG/776438/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 35 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 19-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 12-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952796842, expedida em 01-03-2019.

MARCELO BISPO DE OLIVEIRA - 23171301 - Protocolo 
SPG/818710/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 01 dias a contar de 22-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 14-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952797687, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 06-03-2019, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

MAURICIO MOREIRA DA SILVA - 15587919 - Protocolo 
SPG/730908/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 21-03-2019, ref. à GPM expedida em 11-03-
2019, Protocolo 952800687, por não haver elementos novos 
apresentados no pedido de reconsideração que justificariam a 
revisão da decisão, nos termos do artigo 8º do Decreto 5614/75

Secretaria da Educação
ABIGAIL TONIOL DE OLIVEIRA - 20351508 - Protocolo 

SPG/822349/2019; Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 02-03-2019, ref. à GPM expedida em 
21-02-2019, Protocolo 952791927, tendo em vista divergência 
entre a data de início da licença e a emissão do atestado médico 
apresentado.

ANA MARIA DE OLIVEIRA PONTES - 10310606 - Protocolo 
SPG/723240/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 5 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
18-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 22-02-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952789722, expedida em 18-02-2019.

ANA PAULA PEREIRA FONSECA - 26439147 - Protocolo 
SPG/832193/2019; De acordo com análise do Sr. 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 21-09-2018.

ANA RITA FERREIRA BORGES SILVA - 48669496 - Protocolo 
SPG/790911/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 21 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 26-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 20-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952796741, expedida em 01-03-2019.

ANIA CARLA BONFANTE - 40964287 - Protocolo 
SPG/777405/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 18 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 14-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 12-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952797126, expedida em 01-03-2019.

ANTONIO CARLOS GARCIA - 15628144 - TORNA SEM 
EFEITO despacho/convocação publicada em D.O. de 03-04-2019.

ARLETE ISIDORIO DA SILVA - 50446924 - Protocolo 
SPG/729010/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 14 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 14-02-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 21-02-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952787998, expedida em 14-02-2019.

CARLOS ANDRE DOS SANTOS - 20554223 - Protocolo 
SPG/825921/2019; De acordo com análise do Sr. 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 12-12-2018.

CAROLINA GUSMAO DINIZ - 26594602 - Protocolo 
SPG/773432/2019; De acordo com análise do Sr. 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 14-03-2019.

CRISTIANE ALVES S SANTARELLI - 19447969 - Protocolo 
SPG/763810/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 90 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 04-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP e Lei 500/74, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 20-03-2019, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952802231, expedida em 12-03-2019.

CRISTIANO ROBSON DE OLIVEIRA - 22333759 - Protocolo 
SPG/850756/2019; De acordo com análise do Sr. 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 31-08-2018.

DANTE ROSSINI JUNIOR - 6184650 - Protocolo 
SPG/849841/2019 - SPG/847915/2019; De acordo com o parecer 
do médico perito, concedo 10 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 11-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, 
reconsiderando o despacho publicado no D.O. de 21-03-2019, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952800613, expedida em 11-03-2019.

DAVI MENDES SILVA - 17426599 - Protocolo 
SGP/763444/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 2 dias de licença por motivo de doença em pessoa da 
família a contar de 28-02-2019, nos termos do art. 199 EFP/25 
- III/26 Lei 500/74, reconsiderando o despacho publicado no 
D.O. de 14-03-2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952798785, 
expedida em 07-03-2019.

EDSON MITIO YAMAGURA - 12126261 - Protocolo 
SPG/729873/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 14-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 22-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952788299, expedida em 15-02-2019, 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

LUIS ROGÉRIO GOMES DOS SANTOS, RG 32.331.002-3, 
AEVP-V, SQC-III-QSAP, faz jus à SUBSTITUIÇÃO de 2/10, da 
função de Chefe de Seção, da Equipe de Escolta e Vigilância, 
do Núcleo de Escolta e Vigilância Penitenciária, com vigências 
em 01-01-2008 e 31-12-2008, por 2/10 da função de Diretor de 
Serviço, do Núcleo de Escolta e Vigilância, do Centro de Escolta e 
Vigilância Penitenciária, exarados no Processo 144/2008-PIRAP-
-SAP, nas seguintes conformidades:

DÉCIMO – FUNÇÃO – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Escolta e Vigilân-

cia, do Centro de Escolta e Vigilância Penitenciária – a partir de 
29-12-2017.

- 1/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Escolta e Vigilân-
cia, do Centro de Escolta e Vigilância Penitenciária – a partir de 
29-12-2018.

PAULO SÉRGIO DE MEDEIROS, RG 23.023.837-3, AEVP-V, 
SQC-III-QSAP, faz jus à SUBSTITUIÇÃO de 1/10, da função de 
Chefe de Seção, da Equipe de Escolta e Vigilância, do Núcleo de 
Escolta e Vigilância Penitenciária, com vigência em 27-08-2007, 
por 1/10 da função de Diretor de Serviço, do Núcleo de Escolta e 
Vigilância, do Centro de Escolta e Vigilância Penitenciária, exara-
dos no Processo 095/2014-PIRAP-SAP, na seguinte conformidade:

DÉCIMO – FUNÇÃO – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Escolta e Vigilân-

cia, do Centro de Escolta e Vigilância Penitenciária – a partir de 
02-09-2018.

ALVIMAR ADELINO DA SILVA, RG 21.645.703-8, AEVP-V, 
SQC-III-QSAP, faz jus à SUBSTITUIÇÃO de 1/10, da função de 
Chefe de Seção, da Equipe de Escolta e Vigilância, do Núcleo de 
Escolta e Vigilância Penitenciária, com vigência em 30-04-2008, 
por 1/10 da função de Diretor de Serviço, do Núcleo de Escolta e 
Vigilância, do Centro de Escolta e Vigilância Penitenciária, exara-
dos no Processo 145/2008-PIRAP-SAP, na seguinte conformidade:

DÉCIMO – FUNÇÃO – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Escolta e Vigilân-

cia, do Centro de Escolta e Vigilância Penitenciária – a partir de 
29-05-2018.

DECLARANDO, nos termos do Artigo 133, da CE/89, à vista 
do Despacho do Coordenador de Unidades Prisionais da Região 
Oeste, da Secretaria da Administração Penitenciária, que os fun-
cionários abaixo, fazem jus à incorporação de décimos referente 
à diferença de seus vencimentos:

LUCIANO DA SILVA, RG: 27.726.850-3, Agente de Seguran-
ça Penitenciária de Classe V, SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação 
de 1/10, que somado aos anteriormente incorporados totalizam 
10/10, exarados no Processo 210/2009-PIRAP-SAP, na seguinte 
conformidade:

DÉCIMO – FUNÇÃO – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Portaria, do Centro 

de Segurança e Disciplina – a partir de 12-05-2018.
AGENOR PEREIRA DE ARAÚJO, RG: 11.943.183, Agente de 

Segurança Penitenciária de Classe IV, SQC-III-QSAP, faz jus à 
incorporação de 1/10, que somado aos anteriormente incorpora-
dos totalizam 09/10, exarados no Processo 407/2010-PIRAP-SAP, 
na seguinte conformidade:

DÉCIMO – FUNÇÃO – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Inclusão, do Centro 

de Segurança e Disciplina – a partir de 21-10-2018.
MARCOS PREMOLI BARBOSA, RG: 12.107.548-5, Agente 

de Segurança Penitenciária de Classe VI, SQC-III-QSAP, faz jus à 
incorporação de 1/10, que somado aos anteriormente incorpora-
dos totalizam 05/10, exarados no Processo 367/2016-PIRAP-SAP, 
na seguinte conformidade:

DÉCIMO – FUNÇÃO – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Serviço, do Núcleo de Segurança, do 

Centro de Segurança e Disciplina – a partir de 25-04-2018.
VANDERLEI FERNANDES DA SILVA, RG: 29.687.084-5, Agen-

te de Segurança Penitenciária de Classe V, SQC-III-QSAP, faz jus à 
incorporação de 1/10, que somado aos anteriormente incorpora-
dos totalizam 10/10, exarados no Processo 403/2010-PIRAP-SAP, 
na seguinte conformidade:

DÉCIMO – FUNÇÃO – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Divisão, do Centro de Segurança e Disci-

plina – a partir de 20-07-2018.
TÂNIA MARA MAION, RG: 17.691.990-9, Auxiliar de Enfer-

magem, SQC-III-QSAP, faz jus à incorporação de 1/10, que soma-
do aos anteriormente incorporados totalizam 09/10, exarados 
no Processo 030/2013-PIRAP-SAP, na seguinte conformidade:

DÉCIMO – FUNÇÃO – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor Técnico de Saúde I, do Núcleo de Atendi-

mento a Saúde, do Centro de Reintegração e Atendimento à 
Saúde – a partir de 13-05-2018.

nos termos do Artigo 1º da Lei Complementar 813/96, à 
vista do Despacho do Coordenador de Unidades Prisionais da 
Região Oeste, que ao funcionário abaixo, faze jus à incorporação 
da Gratificação de Representação, referente à diferença de seus 
vencimentos:

VANDERLEI FERNADES DA SILVA, RG 29.687.084-5, Agente 
de Segurança Penitenciária de Classe V, SQC-III-QSAP, faz jus à 
incorporação de 1/10, que somado aos anteriormente incorpora-
dos totalizam 10/10, exarados no Processo 404/2010-PIRAP-SAP, 
na seguinte conformidade:

DÉCIMOS – FUNÇÃO – COEFICIENTE – VIGÊNCIA
- 1/10 – Diretor de Divisão – 5,00 – a partir de 05-10-2018.

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resoluções, de 12-4-2019
Designando, CARLOS ALBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA 

FILHO, RG 98002321433, AFR-II do SQC-III, no cargo de Coor-
denador da Fazenda Estadual, Ref.: 18 da EVC do SQC-I, no 
Gabinete da Coordenadoria de Administração – UA 27.635, a 
partir de 25-3-2019, vago em decorrência da exoneração de 
Rogerio Mario Pedace, RG 8.708.921-X, publicada no D.O. de 
3-5-2018, e lhe concede a Gratificação de Representação previs-
ta no inciso III, do artigo 135 da Lei 10.261, de 28-10-1968, nos 
termos da alínea “e”, Inciso II, artigo 2º do Decreto 53.966, de 
22-1-2009, a partir da mesma data, fazendo jus ao coeficiente 
de 10,40, aplicado sobre o valor da Unidade Básica de Valor – 
UBV, previsto no artigo 6º da Lei Complementar 1.317, de 21-3-
2018, cessando a partir de 23-3-2019, os efeitos da Resolução 
S 159, de 28, publicada no DO de 29-8-2018, que o designou 
para exercer a função “Pró-labore” de Coordenador da Fazenda 
Estadual no Gabinete da Coordenadoria de Serviços e Tecnologia 
Compartilhados – UA 27.635 e lhe concedeu a Gratificação 
Mensal, a Título de Representação. (S-84/2019) – CVF

Concedendo, à servidora CLAUDIA NEVES MARQUES, RG 
19.740.330-X, Assessor Técnico III, Ref.: 9 da EVC do SQC-I, a 
partir de 1º-1-2019, o Adicional de Insalubridade, nos termos do 
inciso IV parágrafo único, artigo 3º da LC 432 de 18-12-1985, 
como nova redação dada pela LC 1.179, de 26-6-2012, EM 
GRAU MÍNIMO. (S-85/2019) – CVF

Cessando, a partir de 23-3-2019, os efeitos da Resolução 
S 91, de 04, publicada no D.O. de 5-5-2018, que designou o 
servidor GUSTAVO D’AMBROSIO AROUNIAN, RG 16.447.468-
7, Coordenador da Fazenda Estadual, Ref.: 18 da EVC do 
SQC-I, para responder pelo cargo supracitado, no Gabinete do 
Coordenador de Gestão de Pessoas – UA 23.648, atualmente 
denominado Gabinete do Coordenador de Administração e 
concedeu-lhe a Gratificação Mensal, a Título de Representação, 
em virtude de reestruturação desta Secretaria, de acordo com o 
Decreto 64.152, de 22-3-2019. (S-86/2019) – CVF
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