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IRMA DE PAULA PINTO PAES - 14753961 - TORNA SEM 
EFEITO despacho/convocação publicada em D.O. de 24-04-2019.

ISILDINHA RODRIGUES PIMENTEL - 4826241 - Protocolo 
SPG/1294810/2017 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 07-11-2017, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952489342, expedida em 09-10-2017, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 09-01-2018.

IVANIA FERREIRA DOS SANTOS - 17167532 - Protocolo 
SPG/908343/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 06 dias a contar de 15-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 20-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952804688, expedida em 15-03-2019, 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.

IVANIA FERREIRA DOS SANTOS - 17167532 - Protocolo 
SEFAZ/965485/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 16 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 21-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 05-04-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952808378, expedida em 21-03-2019.

JAIR FORTUNATO BORGES JUNIOR - 16603539 - Protocolo 
SPG/727231/2018 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 15-05-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952620929, expedida em 14-05-2018, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 21-07-2018.

JOAO CARLOS LIMA DUTRA - 36076386 - Protocolo 
SEFAZ/963893/2019 - De acordo com o parecer do médico 
perito, concedo 12 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 15-03-2019, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando parcialmente o despacho publicado no D.O. de 
26-03-2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952805029, expedida 
em 15-03-2019. Com relação ao período de 27-03-2019 a 
13-04-2019, caberia ao interessado ao tomar ciência da publi-
cação 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

JOSE RUBENS GOMES - 9976859 - Protocolo 
SPG/817369/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 07/03/19, despa-
cho publicado no D.O. de 19-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952800533, 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.

JOSELINA LOPES ANGELIM - 9723741 - Protocolo 
SGP/930882/2019 - 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 
parcialmente o despacho publicado no D.O. de 14-03-2019, ref. 
à Guia de Perícia Médica 952797590, expedida em 06-03-2019. 
Com relação ao período de 15-03-2019 a 25-03-2019, 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

JOSETE MARIA ZIMMER - 8843262 - Protocolo 
SPG/810577/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 01/03/19, despa-
cho publicado no D.O. de 15-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952797634, expedida em 06-03-2019, 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.

JOSSELI TOMAZ - 21857740 - Protocolo SPG/956841/2018 - 
em atenção ao pedido de reconsideração do despacho publicado 
no D.O. de 27-06-2018, ref. à Guia de Perícia Médica 952630832, 
expedida em 25-05-2018, indefiro a pretensão, pelo não com-
parecimento à convocação publicada no D.O. de 01-08-2018.

KELLY CRISTINA R CANDIDO - 26810725 - Protocolo 
SPG/1311466/2017 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 02-11-2017, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952495307, expedida em 18-10-2017, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 09-01-2018.

KLEBER APARECIDO SANTOS PARDIM - 27645020 - Proto-
colo SEFAZ/948517/2019, em atenção ao pedido de reconside-
ração referente ao período de 02 dias a contar de 28-02-2019, 
despacho publicado no D.O. de 16-03-2019, Guia de Perícia 
Médica 952798621, indefiro a pretensão, tendo em vista que a 
solicitação foi expedida em 07-03-2019, fora do prazo previsto 
no 41, do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedi-
do de reconsideração que justifiquem maior retroação.

LAUDICEIA LOPES TORRES - 41441458 - Protocolo 
SPG/1288220/2017 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 18-11-2017, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952513455, expedida em 10-11-2017, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 09-01-2018.

LILIAN CRISTINA OLIVEIRA FOLIM - 21812011 - Protocolo 
SPG/901612/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 13-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 26-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952790850, 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.

LUCIANA HELENA SENA JUSTAMANTE - 24804307 - Pro-
tocolo SPG/965291/2019, em atenção ao pedido de reconside-
ração referente ao período de 45 dias a contar de 16-02-2019, 
indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. 
de 21-02-2019, GPM expedida em 18-02-2019, Protocolo 
952789429, com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alte-
rações, tendo em vista a ciência do interessado com relação ao 
período concedido.

LUCINDA FRANCISCA T MARTINSONS - 12603159 - Pro-
tocolo SPG/904290/2019, em atenção ao pedido de reconside-
ração referente ao período de 90 dias a contar de 01-03-2019, 
indefiro a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 
14-03-2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952799269, expedida 
em 07-03-2019, por não haver pedido devidamente assinado 
pelo interessado, nos termos do Decreto 5.614/75 - art. 1º, VII.

LUZIA APARECIDA V SANTOS - 21187098 - Protocolo 
SPG/947667/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 13-03-2019, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 26-03-
2019, GPM expedida em 14-03-2019, Protocolo 952804326, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

MARA CELIA ANSELMO CASSIANO - 29956801 - Protocolo 
SESFAZ/933241/2019, na publicação de 05-04-2019, leia-se " ... 
14 dias de licença a contar de 19-03-2019... " e não como constou

MARCIA CONSTANTINO CAPELI - 19552861 - Protocolo 
SPG/901363/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 14-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 27-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952788034, expedida em 14-02-2019, 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.

MARCIA REGINA XAVIER MUKAIBATA - 15228637 - Proto-
colo SPG/901398/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 20-02-2019, despa-
cho publicado no D.O. de 01-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952791953, expedida em 21-02-2019, 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.

CLAUDIA FILADELFO - 44303007 - Protocolo 
SPG/969570/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 2 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 15-03-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952798128, expedida em 06-03-2019.

CLAUDINEI DONISETE FIGUEIREDO - 20668074 - Protocolo 
SPG/834514/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 11/03/19, despa-
cho publicado no D.O. de 19-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952801325, 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.

CLELIA LUZIA DA SILVA - 20713891 - Protocolo 
SEFAZ/947663/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 27-02-2019, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 12-03-
2019, GPM expedida em 28-02-2019, Protocolo 952796163, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

CLEONICE CAVALCANTE DOS SANTOS - 18495035 - Pro-
tocolo SPG/919815/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo 
o despacho publicado no D.O. de 03-04-2019, ref. à GPM 
expedida em 21-03-2019, Protocolo 952808230, 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

CRISTIANE ALVES DE LIMA - 24460876 - Protocolo 
SEFAZ/1024039/2019 - Em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 17-04-2019, indefiro a preten-
são, por não haver comprovação da justificativa pelo não com-
parecimento à perícia médica agendada para o dia 15-04-2019.

DEBORA GUEDES DE OLIVEIRA - 24777763 - Protocolo 
SPG/911207/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 19-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 04-04-2019, Guia de Perícia Médica 
952807015, expedida em 19-03-2019, 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.

DENISE RIBEIRO KAMINSKAS - 16905962 - Protocolo 
SEFAZ/922660/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 04-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 12-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952798922, 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.

DORACI IRENE SOUSA - 15292249 - Protocolo 
SPG/581039/2018; Processo 0433.0075/2018; Defiro o enqua-
dramento da licença para tratamento de saúde de 90 dias a 
contar de 09-10-2018, publicada no D.O. de 16-10-2018, como 
decorrente de nexo causal acidentário, nos termos do art. 194 
EFP.

DOUGLAS AMARAL - 18974703 - Protocolo 
SEFAZ/962005/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 13-03-2019, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 20-03-
2019, GPM expedida em 15-03-2019, Protocolo 952804377, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

EDNA MARCIA DO COUTO - 8899236 - Protocolo 
SPG/934285/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 2 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
26-02-2019, 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 952799423, expedida em 08-03-2019.

EDNA MARCIA DO COUTO - 8899236 - Protocolo 
SPG/934285/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 2 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
26-02-2019, 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 952799424, expedida em 08-03-2019.

EDSON CARDOSO NOVAES - 9681186 - Protocolo 
SEFAZ/961556/2019; Indefiro a pretensão, mantendo o despa-
cho publicado no D.O. de 04-04-2019, ref. à GPM expedida em 
18-03-2019, Protocolo 952806255, tendo em vista a divergência 
entre a data do atestado médico e a data de início da licença

ELIANA APARECIDA BRAGA DA CRUZ - 24906066 - Protoco-
lo SPG/957687/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 25-03-2019, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 03-04-
2019, GPM expedida em 25-03-2019, Protocolo 952810456, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

EROILDES ROCHA DOS SANTOS - 8437246 - Protocolo 
SPG/904818/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 13-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 22-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952803274, expedida em 13-03-2019, 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.

ESTER BARROTTI ZANOBIA - 46655388 - Protocolo 
SEFAZ/949652/2019; Encaminhar no prazo de 15 (quinze) dias a 
contar da data desta publicação, GPM com data de expedição de 
28-03-2019, preenchida e assinada por autoridade competente, 
através de ofício do Órgão de lotação do interessado, corrigindo 
o campo: pessoa a ser periciada - nome: tendo em vista tratar-se 
de licença pessoa da família.

EVANGELIA ANESTIDIS - 18607635 - Protocolo 
SPG/908332/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 8 dias a contar de 08-03-2019, despa-
cho publicado no D.O. de 15-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952799661, expedida em 08-03-2019, 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.

FERNANDA MARIA FUSARO S SOUZA - 19881194 - Proto-
colo SEFAZ/1049825/2019 - Em atenção ao pedido de reconsi-
deração do despacho publicado no D.O. de 04-04-2019, indefiro 
a pretensão, por não haver comprovação da justificativa pelo 
não comparecimento à perícia médica agendada para o dia 
19-03-2019.

GLEISA SOUSA O ALBUQUERQUE - 42873653 - Protocolo 
SEE/1846335/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 15 dias a contar de 31-10-2018, publi-
cada no D.O. de 07-11-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

GLEISA SOUSA O ALBUQUERQUE - 42873653 - Protocolo 
SEE/1846335/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 14 dias a contar de 16-11-2018, publi-
cada no D.O. de 04-12-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

GLEISA SOUSA O ALBUQUERQUE - 42873653 - Protocolo 
SEE/1846335/2018; Defiro o enquadramento da licença para 
tratamento de saúde de 30 dias a contar de 01-12-2018, publi-
cada no D.O. de 12-12-2018, como decorrente de nexo causal 
acidentário, nos termos do art. 194 EFP.

INES CRISTINA RUBINATI - 18476578 - À vista da 
decisão judicial exarada nos autos do Processo 1040972-
45.2014.8.26.0053, concedo 12 dias de licença para tratamento 
de saúde a contar de 11-08-2013 até 22-08-2013, nos termos 
dos arts. 191/193-I EFP; relativo aos demais períodos, suprida 
a pretensão, vide publicações em D.O. 18-03-2015, D.O. 13-03-
2015, D.O. 20-06-2015 e D.O. 21-07-2015.

05-04-2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952805838, expedida 
em 18-03-2019. Com relação ao período de 06-04-2019 a 
13-04-2019, caberia ao interessado ao tomar ciência da publi-
cação 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.

NELSON ESDRAS CARRASCHI CAMPOS - 62244206 - Pro-
tocolo SPG/419800/20109; De acordo com o parecer do médico 
perito, concedo 1 dia de licença para tratamento de saúde a 
contar de 13-01-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, recon-
siderando o despacho publicado no D.O. de 19-01-2019, ref. à 
Guia de Perícia Médica 952773585, expedida em 16-01-2019.

SHEILA SANTOS RAIMUNDO - 14217751 - Protocolo 
SEFAZ/969465/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 7 dias de licença para tratamento de saúde a contar de 
20-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconsiderando 
o despacho publicado no D.O. de 02-04-2019, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952808215, expedida em 21-03-2019.

SILVANO DE LIMA - 21586777 - Protocolo 
SEFAZ/966041/2019 - De acordo com o parecer do médico 
perito, concedo 88 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 20-03-2019, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando parcialmente o despacho publicado no D.O. de 
10-04-2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952809228, expedida 
em 22-03-2019. Com relação ao período de 11-04-2019 a 
18-05-2019, caberia ao interessado ao tomar ciência da publi-
cação 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

Secretaria da Educação
AGVAN DE ANDRADE MATOS - 16900282 - Protocolo 

SPG/912193/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 14 dias a contar de 20-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 02-04-2019, Guia de Perícia Médica 
952807889, expedida em 20-03-2019, 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.

ANA CLAUDIA FRASSON C MORAES - 17813356 - Protocolo 
SGP/945873/2019 - De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 19 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 18-03-2019, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, reconsi-
derando parcialmente o despacho publicado no D.O. de 05-04-
2019, ref. à Guia de Perícia Médica 952808626, expedida em 
21-03-2019. Com relação ao período de 06-04-2019 a 16-04-
2019, 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

ANA MARCIA FONTES SILVEIRA - 4003352 - Protocolo 
SGP/111786/2009 - Cabe a Unidade Administrativa aplicar o 
Artigo 42 do Decreto 29.180/88, referente ao D.O. de 04-09-2009.

Obs.: De acordo com a LC 1123 de 01-07-2010, as licenças-
-saúde em prorrogação foram extintas conforme Artigo 1º, inciso 
II, alínea h. Portanto válida até 30-06-2010.

ANA MARIA FOLLADOR - 10327977 - Protocolo 
SPG/836322/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 13/03/19, despa-
cho publicado no D.O. de 26-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952803851, expedida em 14-03-2019, 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.

ANA PAULA STEVANIN LEAL - 32609146 - Protocolo 
SEFAZ/933135/2019 - na publicação de 29-06-2013, leia-se " ... 
18 dias de licença ... " e não como constou

ANDRE NUNES MARQUES - 26267869 - Protocolo 
SEFAZ/969801/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 90 dias a contar de 21-03-2019, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 11-04-
2019, GPM expedida em 22-03-2019, Protocolo 952809416, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

ANDREIA SIQUEIRA HALAX SILVA - 25161740 - Protocolo 
SEFAZ/929952/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 10 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 21-02-2019, 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 952796009, expedida em 27-02-2019.

ANDREIA VIEIRA MACHADO - 20053458 - Protocolo 
SPG/922653/2019 - Indefiro a pretensão, mantendo o despacho 
publicado no D.O. de 28-03-2019, ref. à GPM expedida em 
15-03-2019, Protocolo 952804876, 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

ANTONIA APARECIDA APOLINARIO - 16537928 - Protocolo 
SPG/896499/19; Em atenção ao pedido de reconsideração do 
despacho publicado no Diário Oficial 21-03-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952801476, expedida em 11-03-2019, defiro 
a pretensão, concedendo 5 dias de licença para tratamento de 
saúde a contar de 11-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I 
EFP.

ARLETE DE OLIVEIRA GERMANO - 6901961 - Protocolo 
SPG/812307/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 60 dias a contar de 12/03/19, despa-
cho publicado no D.O. de 21-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952803575, expedida em 14-03-2019, 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.

BRUNO RAPHAEL ALVES F MENDES - 41911312 - Protocolo 
SEFAZ/950122/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 15 dias a contar de 26-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 29-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952806517, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 19-03-2019, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

BRUNO RAPHAEL ALVES F MENDES - 41911312 - Protocolo 
SEFAZ/950080/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 20 dias a contar de 13-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 02-04-2019, Guia de Perícia Médica 
952807204, indefiro a pretensão, tendo em vista que a solicita-
ção foi expedida em 20-03-2019, fora do prazo previsto no 41, 
do Decreto 29.180/88 e não constam elementos do pedido de 
reconsideração que justifiquem maior retroação.

CAMILA ROCHA RIBEIRO SOUZA - 41978566 - Protocolo 
SEFAZ/936924/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 14-03-2019, indefiro 
a pretensão, mantendo o despacho publicado no D.O. de 02-04-
2019, GPM expedida em 18-03-2019, Protocolo 952805516, 
com base no artigo 182 da Lei 10.261/68 e alterações, tendo em 
vista a ciência do interessado com relação ao período concedido.

CASSIO ANTONIO PEREIRA - 12104345 - Protocolo 
SPG/901874/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 06-03-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 12-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952797971, expedida em 06-03-2019, 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.

CLAUDETE CALDEIRA TAVARES - 19830623 - Protocolo 
SGP/945818/2019, enviar guia expedida em 15-03-2019 devida-
mente preenchida e corrigida (licença para pessoa da família), 
assinada e carimbada por Autoridade competente, através de 
ofício do Órgão de lotação do interessado, no prazo de 15 (quin-
ze) dias a contar desta publicação, conforme previsto no artigo 
3º do Decreto 5.614/75.

 PENITENCIÁRIA FEMININA DE TUPI PAULISTA

 CENTRO ADMINISTRATIVO
 Núcleo de Pessoal
 Portaria da Diretora, de 24-4-2019
Autorizando, nos termos dos artigos 209 e 213, da Lei 

10.261/68, alterada pela LC 1.048/2008, o gozo de 15(quinze) 
dias de licença-prêmio à:

DANIELA APARECIDA LEVORATTO CAZULA, RG. 40.100.056-
4, Agente de Segurança Penitenciária classe III, do SQC-III-QSAP, 
referente ao período aquisitivo de 15-03-2012 a 13-03-2017 – 
Certidão 020/2017 – PULP 174/2012- PFTUPI.

ISOLDA VARSOVIA DE MELLO, RG. 18.522.404-0, Agente 
de Segurança Penitenciária classe III, do SQC-III-QSAP, referente 
ao período aquisitivo de 05-09-2012 a 03-09-2017 – Certidão 
073/2017 – PULP 676/2017- PFTUPI

TATIANA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES, RG. 
33.797.002-6, Agente de Segurança Penitenciária classe III, do 
SQC-III-QSAP, referente ao período aquisitivo de 04-08-2008 a 
02-08-2013 - Certidão 151/2013 - PULP 470/2013

 Fazenda e 
Planejamento
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DEPARTAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO

 Despacho do Diretor Técnico de Departamento da 
Fazenda Estadual, de 24-4-2019

Autorizando 30 dias de licença-prêmio, para gozo dentro 
de 30 dias a contar da data de publicação, ao servidor GUILHER-
ME DE MATOS SOUZA, RG 35203472-5, DIRETOR TÉCNICO DE 
DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL, referente ao período aquisiti-
vo de 17-06-2013 a 02-02-2014 e de 03-02-2014 a 15-06-2018. 
Saldo restante de 60 dias.

 SUBSECRETARIA DE GESTÃO

 UNIDADE CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS

 DEPARTAMENTO DE PERÍCIAS MÉDICAS 
DO ESTADO
 Despacho do Diretor do DPME, de 24-4-2019
As decisões proferidas nos pedidos de reconsideração estão 

amparadas pelos artigos 43 e 45 do Decreto 29.180/88.
Poder Judiciário
HELIEZER CASSIA ANTUNES - 55526505 - Protocolo 

SPG/964190/2019, na publicação de 03-04-2019, leia-se " ... 15 
dias de licença ... " e não como constou

Secretaria da Administração Penitenciária
ALLAN SCHUTZER CASTELANI - 42432102 - Protocolo 

SPG/904983/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 27-02-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 07-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952795850, expedida em 27-02-2019, 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.

ANTONIO MATOSINHOS FILHO - 5182359 - Protocolo 
SEFAZ/1061859/2019 (Of.436/19-DT); Ciente, arquive-se.

BENEDITO ANTONIO ANGELINO - 14931430 - Protocolo 
SPG/938205/2019; De acordo com o parecer do médico perito, 
concedo 17 dias de licença para tratamento de saúde a contar 
de 18-03-2019, nos termos dos arts. 191/193-I EFP, reconside-
rando o despacho publicado no D.O. de 03-04-2019, ref. à Guia 
de Perícia Médica 952806987, expedida em 19-03-2019.

EDILSON SOARES PEREIRA - 23252276 - Protocolo 
SPG/582650/2019 - referente a GPM 952771975 com data de 
emissão de 10-01-2019, assunto solucionado, vide despacho 
publicado no D.O. 27-02-2019.

EDUARDO DO CARMO FERNANDES - 33943332 - Protocolo 
SPG/905807/19, em atenção ao pedido de reconsideração refe-
rente ao período de 90 dias a contar de 28-02-2019, despacho 
publicado no D.O. de 14-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952797135, expedida em 01-03-2019, 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.

ELAINE ANTONIETA F DE CAMARGO - 25134070 - Protocolo 
SPG/905579/19, em atenção ao pedido de reconsideração refe-
rente ao período de 20 dias a contar de 25-02-2019, despacho 
publicado no D.O. de 07-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952795385, expedida em 27-02-2019, 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.

JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA - 33570217 - Protocolo 
SPG/688412/2018 - em atenção ao pedido de reconsideração 
do despacho publicado no D.O. de 26-05-2018, ref. à Guia de 
Perícia Médica 952624444, expedida em 17-05-2018, indefiro 
a pretensão, pelo não comparecimento à convocação publicada 
no D.O. de 29-06-2018.

JULIANA MILENA MONARI D DIAS - 27766650 - Protocolo 
SPG/131293/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 03 dias a contar de 23-11-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 27-12-2018, Guia de Perícia Médica 
952753023, expedida em 26-11-2018, indefiro a pretensão, 
tendo em vista que o atestado médico apresentado está em 
desacordo com os termos da Resolução SPG 09, de 12-04-2016, 
publicada no D.O. de 13-04-2016.(Republicado nesta data por 
haver incorreções na publicação de 02-04-2019)

MARCOS JOSE ARAUJO NASCIMENTO - 28772417 - Proto-
colo SPG/905720/19, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 21 dias a contar de 05-03-2019, despa-
cho publicado no D.O. de 20-03-2019, Guia de Perícia Médica 
952802236, expedida em 12-03-2019, 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.

MARGARETE FERREIRA DE SOUZA - 18959249 - Protocolo 
SPG/613518/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 20 dias a contar de 14-12-2018, des-
pacho publicado no D.O. de 02-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952766874, expedida em 17-12-2018, 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.

MARGARETE FERREIRA DE SOUZA - 18959249 - Protocolo 
SPG/0651575/2019, em atenção ao pedido de reconsideração 
referente ao período de 30 dias a contar de 29-01-2019, des-
pacho publicado no D.O. de 16-02-2019, Guia de Perícia Médica 
952777663, expedida em 30-01-2019, 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.

MIRIAN REGINA SILVA OLIVEIRA - 24646249 - Protocolo 
SEFAZ/1049742/2019 - De acordo com o parecer do médico 
perito, concedo 22 dias de licença para tratamento de saúde 
a contar de 15-03-2019, nos termos dos arts. 191 / 193-I EFP, 
reconsiderando parcialmente o despacho publicado no D.O. de 
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