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DECRETO Nº 59.859, 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013 
Dispõe sobre a doação de bens móveis pertencentes 
à Secretaria da Educação, em uso nas unidades 
escolares participantes do Programa de Ação de 
Parceria Educacional Estado-Município 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - Ficam doados às Prefeituras Municipais os bens 
móveis pertencentes à Secretaria da Educação, em uso nas 
unidades escolares participantes do Programa Ação de Parceria 
Educacional Estado-Município. 
Parágrafo único - Os bens a que se refere o "caput" deste 
artigo, encontram-se relacionados nos processos correspondentes 
e destinados na conformidade do Anexo que faz parte 
integrante deste decreto. 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 
Secretário da Educação 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 29 de novembro de 2013. 
ANEXO 
a que se refere o parágrafo único do artigo 1º do 
Decreto nº 59.859 de 29 de novembro de 2013 
UNIDADE ESCOLAR MUNICIPIO DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO Nº 
PROCESSO 
1341 EMEFEI IRACY BERTOCHI SÃO PEDRO PIRACICABA 0043/0068/2004 
1342 EE DO BAIRRO SANTO ANTONIO SÃO PEDRO PIRACICABA 
0043/0068/2004 
1343 EE PROF. JOÃO BATISTA NOGUEIRA PIRACICABA PIRACICABA 
0245/0068/2003 
1344 EE JOSE ANTONIO DE SOUZA PIRACICABA PIRACICABA 
0245/0068/2003 
1345 EE MARIO CHORILLI PIRACICABA PIRACICABA 0245/0068/2003 
1346 EE ELDORADO II PIRACICABA PIRACICABA 0246/0068/2003 
1347 EE ALBERTO THOMAZZI PIRACICABA PIRACICABA 0246/0068/2003 
1348 EE DR. KOK PIRACICABA PIRACICABA 0246/0068/2003 
1349 EE BAIRRO CHICÓ PIRACICABA PIRACICABA 0246/0068/2003 
1350 EE MARIA BENEDICTA PEREIRA PENEZZI PIRACICABA PIRACICABA 
0246/0068/2003 
1351 EE MANOEL RODRIGUES LOURENÇO PIRACICABA PIRACICABA 
0246/0068/2003 



1352 EMEF PROF EROTIDES DE CAMPOS CHARQUEADA PIRACICABA 
0346/0068/2003 
1353 EE PEDRO CREM FILHO CHARQUEADA PIRACICABA 0346/0068/2003 
1354 EE BRAZ GIUSEPPE FEDRIGO CHARQUEADA PIRACICABA 
0200/0068/2002 
1355 EE ANTONIO FURLAN CHARQUEADA PIRACICABA 0200/0068/2002 
 
DECRETO Nº 59.863, 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2013 
Dá nova redação a dispositivos do Decreto nº 
54.553, de 15 de julho de 2009, que institui o 
Programa de Integração Estado/Município para 
o desenvolvimento de ações educacionais nas 
escolas das redes públicas municipais, autorizando 
a Secretaria da Educação a representar o Estado 
de São Paulo na celebração de convênios com a 
Fundação para o Desenvolvimento da Educação 
- FDE e municípios paulistas, tendo por objeto a 
implementação do aludido programa 
GERALDO ALCKMIN, Governador do Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados do Decreto 
nº 54.553, de 15 de julho de 2009, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
I - o artigo 3º: 
"Artigo 3º - Fica a Secretaria da Educação autorizada a 
representar o Estado na celebração de convênios com os municípios 
paulistas, tendo por objeto a implementação dos programas 
e projetos referidos no artigo 2º deste decreto, nas escolas das 
redes públicas municipais, de forma integrada à rede pública 
estadual de ensino. 
Parágrafo único - Os convênios de que trata o "caput" 
deste artigo deverão obedecer ao contido nos Anexos I e II deste 
decreto.". (NR) 
II - o artigo 4º: 
"Artigo 4º - A instrução dos processos referentes a cada 
convênio deverá incluir parecer da Consultoria Jurídica que serve 
à Secretaria da Educação e observar, no que couber, o disposto 
no Decreto nº 52.479, de 14 de dezembro de 2007, e no Decreto 
nº 59.215, de 21 de maio de 2013.". (NR) 
Artigo 2º - A partir de 2015, a adesão dos municípios aos 
convênios de que trata o Decreto nº 54.553, de 15 de julho de 
2009, deverá se dar até o dia 30 de setembro. 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial 
o Decreto nº 55.145, de 10 de dezembro de 2009. 
Palácio dos Bandeirantes, 29 de novembro de 2013 
GERALDO ALCKMIN 
Herman Jacobus Cornelis Voorwald 



Secretário da Educação 
Edson Aparecido dos Santos 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicado na Casa Civil, aos 29 de novembro de 2013. 
ANEXO I 
a que se refere o parágrafo único do artigo 3º do 
Decreto nº 54.553, de 15 de julho de 2009, com a 
redação dada pelo Decreto nº 59.863, de 29 de novembro 
de 2013 
Convênio que celebram o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria da Educação, e o 
Município de , objetivando a 
implementação do Programa "Ler e Escrever" na 
rede pública municipal de Ensino 
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO, neste ato representada por seu Titular, Senhor(a) 
, nos termos da autorização constante do 
Decreto nº , de de de , doravante designada 
SECRETARIA, e o Município de , neste 
ato representado pelo(a) Prefeito(a), Senhor(a) , 
R.G. , CPF , devidamente autorizado 
pela Lei municipal nº , de de de , doravante 
denominado MUNICÍPIO, celebram o presente convênio, sujeito 
às normas da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no que couber, 
em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
O presente convênio tem por objeto a implementação do 
programa "Ler e Escrever", de que trata a Resolução SE nº 86, 
de 19 de dezembro de 2007, compreendendo ações de formação 
profissional, acompanhamento institucional e conteúdo didático 
para professores e alunos, nas escolas da rede pública municipal, 
de forma integrada à rede pública estadual de ensino, de acordo 
com o Plano de Trabalho, que integra o presente instrumento 
como Anexo. 
§ 1º - O Secretário da Educação, amparado em manifestação 
fundamentada da área técnica da Pasta, poderá autorizar 
modificações incidentes sobre o Plano de Trabalho a que se 
refere o "caput", para sua melhor adequação técnica, vedada a 
alteração do objeto do ajuste. 
§ 2º - As alterações a que se refere o parágrafo anterior 
serão formalizadas mediante lavratura de termo de aditamento. 
§ 3º - Fica automaticamente denunciado o convênio do 
Processo nº a partir da assinatura deste. 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Execução 
A SECRETARIA e o MUNICÍPIO, respectivamente, indicam 
seus representantes encarregados de acompanhar e fiscalizar a 
execução do ajuste, conforme elencados a seguir: 



I - pela SECRETARIA, como Gestor(a) Técnico(a), Sr (a) 
R.G. ; 
II - pelo MUNICIPIO, como Coordenador(a) , Sr (a) 
, R.G. . 
Parágrafo único - Os representantes poderão ser substituídos 
mediante prévia comunicação por escrito entre os partícipes. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Das Atribuições dos Partícipes 
Para a execução do presente convênio os partícipes terão 
as seguintes atribuições: 
I - compete à SECRETARIA: 
a) organizar as ações objetivando o atendimento das diretrizes 
do programa "Ler e Escrever" na rede municipal de ensino, 
em conformidade com a Resolução SE nº 86/2007 e demais 
normas regulamentares incidentes na espécie; 
b) designar profissionais responsáveis pelo acompanhamento 
do programa "Ler e Escrever" no MUNICÍPIO; 
c) prever, em seu orçamento, os recursos necessários ao 
atendimento das despesas decorrentes deste convênio sob sua 
responsabilidade; 
d) conduzir as ações contempladas neste instrumento e no 
Plano de Trabalho, em conformidade com a Política Educacional 
do Estado; 
e) receber, conferir e validar o Plano de Trabalho, bem como 
os demais documentos necessários à celebração do convênio, 
além de assistir o MUNICÍPIO quanto aos assuntos pertinentes 
ao Programa; 
f) organizar o cronograma das ações de formação do coordenador 
geral do programa "Ler e Escrever" no MUNICÍPIO; 
g) disponibilizar, em conjunto com o MUNICÍPIO, espaços 
com a finalidade de promover os encontros de formação do 
coordenador geral; 
h) responsabilizar-se pela reprodução e entrega dos materiais 
pedagógicos relativos ao programa "Ler e Escrever", que 
constam do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, respeitada 
a integridade da obra, em local indicado pelo MUNICÍPIO; 
i) adotar as providências necessárias à preservação dos 
créditos de diretos autorais, em conformidade com a Lei federal 
nº 9.620, de 19 de fevereiro de 1998; 
II - compete ao MUNICÍPIO: 
a) observar as diretrizes do programa "Ler e Escrever", referentes 
à implantação e implementação de suas atividades, em 
conformidade com a Resolução SE nº 86/2007 e demais normas 
regulamentares incidentes na espécie; 
b) indicar um coordenador geral que será o responsável 
pelas ações do programa "Ler e Escrever" no MUNICÍPIO e que 
preferencialmente tenha participado da formação do "Programa 
Letra e Vida"; 
c) reservar em seu orçamento os recursos necessários ao 
atendimento das despesas decorrentes deste convênio sob sua 



responsabilidade; 
d) elaborar o plano de implantação do programa "Ler e 
Escrever" nas escolas da rede pública municipal, em colaboração 
com os representantes locais da SECRETARIA; 
e) organizar horário de trabalho pedagógico coletivo para 
planejamento e formação dos professores envolvidos no programa 
"Ler e Escrever", sob a supervisão de um coordenador 
pedagógico ou função equivalente; 
f) providenciar o deslocamento dos seus profissionais, 
envolvidos na execução do objeto do convênio, para participar 
das ações de formação organizadas pela SECRETARIA; 
g) distribuir os materiais pedagógicos relativos ao programa 
"Ler e Escrever" para os professores e alunos das escolas da 
rede pública municipal, proporcionando sua utilização, não 
cabendo devolução dos mesmos à SECRETARIA; 
h) promover o acompanhamento e avaliação bimestral 
da aprendizagem dos alunos, com a finalidade de alcançar as 
metas propostas no Plano de Trabalho que integra o presente 
instrumento. 
CLÁUSULA QUARTA 
Dos Recursos Financeiros 
O presente convênio não contempla repasse de recursos 
financeiros entre os partícipes, correndo as despesas à conta dos 
respectivos orçamentos, em conformidade com as atribuições 
previstas no Plano de Trabalho. 
CLÁUSULA QUINTA 
Do Prazo de Vigência 
O prazo de vigência do presente convênio é de 12 (doze) 
meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado 
até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante termo de 
aditamento a ser firmado pelo Titular da SECRETARIA. 
CLÁUSULA SEXTA 
Da Denúncia e da Rescisão 
I - O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, 
até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao início do exercício, e 
rescindido por infração legal ou descumprimento de obrigações 
assumidas; 
II - A denúncia do convênio somente operará seus efeitos 
no exercício seguinte, ficando os partícipes responsáveis pelas 
obrigações assumidas naquele exercício; 
III - Em caso de denúncia do convênio, o material deverá 
obrigatoriamente ser entregue às escolas da rede pública 
municipal, não cabendo devolução dos mesmos à SECRETARIA. 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Divulgação 
Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto 
do presente convênio deverá ser obrigatoriamente consignada 
a participação do Estado de São Paulo, por sua Secretaria da 
Educação, obedecidos os padrões estipulados pela SECRETARIA, 
ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que 



caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos, nos termos do § 1º do artigo 37, da Constituição 
Federal. 
§ 1º - Notas publicitárias ou anúncios relativos ao presente 
convênio não poderão ser emitidos sem que a sua forma e o 
seu teor tenham sido previamente aprovados pela SECRETARIA. 
§ 2º - Os materiais pedagógicos, a denominação e o logotipo 
do programa "Ler e Escrever" somente poderão ser utilizados 
pelo MUNICÍPIO durante a vigência do convênio. 
CLÁUSULA OITAVA 
Do Foro 
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir 
eventuais questões oriundas da execução deste convênio, após 
esgotadas as instâncias administrativas. 
E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente 
termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 
(duas) testemunhas abaixo subscritas. 
São Paulo, de de . 
SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE 
Testemunhas: 
1.__________________ 2.______________________ 
Nome: Nome: 
R.G.: R.G.: 
CPF: CPF: 
ANEXO II 
a que se refere o parágrafo único do artigo 3º do 
Decreto nº 54.553, de 15 de julho de 2009, com a 
redação dada pelo Decreto nº 59.863, de 29 de novembro 
de 2013 
Convênio que celebram o Estado de São Paulo, 
por intermédio da Secretaria da Educação, e o 
Município de , objetivando a implementação 
do Programa "São Paulo Faz Escola" na 
rede pública municipal de ensino 
O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO, neste ato representada por seu Titular, Senhor(a) 
, nos termos da autorização constante 
do Decreto nº de de de , doravante designada 
SECRETARIA, e o Município de , neste 
ato representado pelo(a) Prefeito(a), Senhor(a) , 
R.G. , CPF , devidamente autorizado pela 
Lei municipal nº , de de de , doravante 
denominado MUNICÍPIO, celebram o presente convênio, sujeito 
às normas da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, no que couber, 
em conformidade com as seguintes cláusulas e condições: 
CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
O presente convênio tem por objeto a implementação do 
programa "São Paulo Faz Escola", compreendendo ações de 



formação profissional, acompanhamento institucional e conteúdo 
didático para professores e alunos, nas escolas da rede 
pública municipal, de forma integrada à rede pública estadual 
de ensino, de acordo com o Plano de Trabalho que integra o 
presente instrumento como Anexo. 
§ 1º - O Secretário da Educação, amparado em manifestação 
fundamentada da área técnica da Pasta, poderá autorizar 
modificações incidentes sobre o Plano de Trabalho a que se 
refere o "caput", para sua melhor adequação técnica, vedada a 
alteração do objeto do ajuste. 
§ 2º - As alterações a que se refere o parágrafo anterior 
serão formalizadas mediante lavratura de termo de aditamento. 
§ 3º - Fica automaticamente denunciado o convênio do 
Processo nº a partir da assinatura deste. 
CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Execução 
A SECRETARIA e o MUNICÍPIO indicam, respectivamente, 
seus representantes encarregados de acompanhar e fiscalizar a 
execução do ajuste, conforme elencados a seguir: 
I - pela SECRETARIA, como Gestor(a) Técnico (a), Sr (a) 
, R.G. ; 
II - pelo MUNICIPIO, como Coordenador(a) , Sr (a) 
, R.G. . 
Parágrafo único - Os representantes poderão ser substituídos 
mediante prévia comunicação por escrito entre os partícipes. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Das Atribuições dos Partícipes 
Para a execução do presente convênio os partícipes terão 
as seguintes atribuições: 
I - compete à SECRETARIA: 
a) organizar as ações objetivando a implantação do programa 
"São Paulo Faz Escola" na rede municipal de ensino; 
b) designar profissionais responsáveis pelo acompanhamento 
do programa "São Paulo Faz Escola" no MUNICÍPIO; 
c) prever, em seu orçamento, os recursos necessários ao 
atendimento das despesas decorrentes deste convênio sob sua 
responsabilidade; 
d) conduzir as ações contempladas neste instrumento e no 
Plano de Trabalho, em conformidade com a Política Educacional 
do Estado; 
e) receber, conferir e validar o Plano de Trabalho, bem como 
os demais documentos necessários à celebração do convênio, 
além de assistir o MUNICÍPIO quanto aos assuntos pertinentes 
ao Programa; 
f) organizar o cronograma das ações de formação do 
coordenador geral do programa "São Paulo Faz Escola" no 
MUNICÍPIO; 
g) disponibilizar, em conjunto com o MUNICÍPIO, espaços 
com a finalidade de promover os encontros de formação do 
coordenador geral; 



h) responsabilizar-se pela reprodução e entrega dos materiais 
pedagógicos relativos ao programa "São Paulo Faz Escola", 
que constam do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, respeitada 
a integridade da obra, em local indicado pelo MUNICÍPIO; 
i) adotar as providências necessárias à preservação dos 
créditos de diretos autorais, em conformidade com a Lei federal 
nº 9.620, de 19 de fevereiro de 1998; 
II - compete ao MUNICÍPIO: 
a) indicar um coordenador geral que será o responsável 
pelas ações do programa "São Paulo Faz Escola" no MUNICÍPIO; 
b) reservar em seu orçamento os recursos necessários ao 
atendimento das despesas decorrentes deste convênio sob sua 
responsabilidade; 
c) elaborar o plano de implantação do programa "São Paulo 
Faz Escola" nas escolas da rede pública municipal, em colaboração 
com os representantes locais da SECRETARIA; 
d) organizar horário de trabalho pedagógico coletivo para 
planejamento e formação dos professores envolvidos no programa 
"São Paulo Faz Escola", sob a supervisão de um coordenador 
pedagógico ou função equivalente; 
e) providenciar o deslocamento dos seus profissionais, 
envolvidos na execução do objeto do convênio, para participar 
das ações de formação organizadas pela SECRETARIA; 
f) distribuir os materiais pedagógicos relativos ao programa 
"São Paulo Faz Escola" para os professores e alunos das escolas 
da rede pública municipal, proporcionando sua utilização, não 
cabendo devolução dos mesmos à SECRETARIA. 
CLÁUSULA QUARTA 
Dos Recursos Financeiros 
O presente convênio não contempla repasse de recursos 
financeiros entre os partícipes, correndo as despesas à conta dos 
respectivos orçamentos, em conformidade com as atribuições 
previstas no Plano de Trabalho. 
CLÁUSULA QUINTA 
Do Prazo de Vigência 
O prazo de vigência do presente convênio é de 12 (doze) 
meses, contados da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado 
até o limite de 60 (sessenta) meses, mediante termo de 
aditamento a ser firmado pelo Titular da SECRETARIA. 
CLÁUSULA SEXTA 
Da Denúncia e da Rescisão 
I - O presente convênio poderá ser denunciado, por escrito, 
até 120 (cento e vinte) dias anteriores ao início do exercício, e 
rescindido por infração legal ou descumprimento de obrigações 
assumidas; 
II - A denúncia do convênio somente operará seus efeitos 
no exercício seguinte, ficando os partícipes responsáveis pelas 
obrigações assumidas naquele exercício; 
III - Em caso de denúncia do convênio, o material deverá 
obrigatoriamente ser entregue às escolas da rede pública 



municipal, não cabendo devolução dos mesmos à SECRETARIA. 
CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Divulgação 
Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto 
do presente convênio deverá ser obrigatoriamente consignada 
a participação do Estado de São Paulo, por sua Secretaria da 
Educação, obedecidos os padrões estipulados pela SECRETARIA, 
ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos, nos termos do § 1º do artigo 37, da Constituição 
Federal. 
§ 1º - Notas publicitárias ou anúncios relativos ao presente 
convênio não poderão ser emitidos sem que a sua forma e o 
seu teor tenham sido previamente aprovados pela SECRETARIA. 
§ 2º - Os materiais pedagógicos, a denominação e o logotipo 
do programa "São Paulo Faz Escola" somente poderão 
ser utilizados pelo MUNICÍPIO durante a vigência do convênio. 
CLÁUSULA OITAVA 
Do Foro 
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital para dirimir 
eventuais questões oriundas da execução deste convênio, após 
esgotadas as instâncias administrativas. 
E, por estarem de acordo, assinam os partícipes o presente 
termo em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 
(duas) testemunhas abaixo subscritas. 
São Paulo, de de . 
SECRETÁRIO(A) DA EDUCAÇÃO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE 
Testemunhas: 
1._____________________ 2._____________________ 
Nome: Nome: 
R.G.: R.G.: 
CPF: CPF: 
 
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resolução SE 76, de 29-11-2013 
Dispõe sobre autorização, instalação e funcionamento 
de Centro de Estudos de Línguas – CEL, e 
dá providências correlatas 
O Secretário da Educação, com fundamento no Decreto 
nº 27.270, de 10-8-1987, alterado pelo Decreto nº 54.758, de 
10-9-2009, e no Decreto nº 44.449, de 24-11-1999, e à vista do 
disposto na Resolução SE nº 81, de 4-11-2009, e da manifestação 
da Coordenadoria de Gestão da Educação Básica - CGEB, 
Resolve: 
Artigo 1º - Autorizam-se a instalação e o funcionamento 
de Centro de Estudos de Línguas - CEL, para ministrar aulas 
de língua estrangeira moderna, nas escolas estaduais abaixo 
relacionadas: 
I - EE Presidente Roosevelt, localizada no município de São 



Paulo, Diretoria de Ensino-Região Centro Sul; 
II - EE Pedro Nunes da Rocha, localizada no município de 
Franca, Diretoria de Ensino-Região Franca. 
Artigo 2º - Às Diretorias de Ensino caberá, nos termos do 
disposto na Resolução SE 81/2009, acompanhar, orientar e 
avaliar a organização e o funcionamento didático e técnicopedagógico 
do respectivo CEL. 
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portarias do Dirigente Regional de Ensino. 
de 29-11-2013 
Declarando, nos termos da Deliberação CEE 21/2001 e 
Indicação CEE 15/2001, da Lei Federal 9.394/1996, especialmente 
no § 1º do artigo 23 e alíneas “b” e “c” do Inciso II do Artigo 
24 e nos termos do inciso XXIII do Artigo 2º da Lei Estadual 
10.403 de 06-07-1971 e à vista da documentação apresentada, 
que os estudos realizados por ANA CAROLINA FERNANDES, 
RG. 39.748.318-1/SP, nascido em 20-04-1995, em Piracicaba/ 
SP, mediante estudos realizados na Alemanha, em GroBhansdorf, 
no período de 2012/2º semestre a 2013/1º semestre, são 
equivalentes aos do Sistema Brasileiro de Ensino, em nível de 
conclusão do Ensino Médio (Processo 1096/0068/2013 e Protocolo 
6286/0068/2013 – DER-Piracicaba). 
Convocando um professor cursista de Ciências por Unidade 
Escolar para participar do Seminário Descentralizado 
(3ª etapa do Curso 2 – MGME – Formação de professores de 
Ciências), nos termos da Resolução SE 61/2012, c/c Resolução SE 
43/2012 e art. 8°, II da Resolução SE 58/2011, e de acordo com 
o artigo 5° da Resolução SE 22 de 18-04-2013. Dia: 02/12/13 
(segunda feira), Horário: 8h30 às 17h30, Local: Escola de Engenharia 
de Piracicaba (EEP) – Salão Nobre -Avenida Monsenhor 
Martinho Salgot 560 Bairro Areião. 
Despacho do Dirigente Regional de Ensino, 
de 29-11-2013 
Ratificando a despesa no valor de R$ 672,00, em favor 
à empresa LONDRES DISTR. DE PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA – 
EPP – 2013CT00324 e a despesa no valor de R$ 1.185,20, em 
favor à empresa SÃO JERÔNIMO DISTR. DE ALIMENTOS LTDA 
– 2013CT00325, referente ao processo 1072/0068/2013, na 
modalidade de dispensa de licitação com fundamento no artigo 
24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93. 
 
Editais 
EDUCAÇÃO 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO 
DE PIRACICABA 



Comunicado 
Edital de Abertura de Inscrição para Docentes – CEEJA. 
O Dirigente Regional de Ensino torna público a abertura 
de inscrições para o processo de credenciamento, escolha e 
atribuição de aulas aos docentes interessados em atuar no Projeto 
da Pasta CEEJA – Centro Estadual de Educação de Jovens e 
Adultos – Piracicaba, nos termos da Resolução SE 77, de 6/12/11 
e Resolução SE 31/2013 nas disciplinas: Língua Portuguesa, Arte, 
Inglês, Matemática, Geografia, História, Sociologia, Filosofia, 
Biologia, Ciências, Física e Química. 
I: Período de Inscrição: 
Dias: 04 a 13 /12/13 
Horário: Das 9 às 11 e das 15 às 21 
Local: CEEJA – Rua do Rosário, 272 – Centro - Piracicaba 
– SP. 
II – do credenciamento: 
Poderão ser credenciados: no processo seletivo específico 
desse projeto da Pasta, observada a seguinte ordem de prioridade: 
I - titulares de cargo; 
II - docentes estáveis, nos termos da Constituição Federal/ 
88; 
III - docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis 
de Trabalho – CLT; 
IV - docentes ocupantes de função-atividade, abrangidos 
pela Lei Complementar 1.010 /2007; 
V - candidatos à contratação temporária. 
III - dos documentos necessários para o credenciamento: 
a) Cópias do RG e CPF, acompanhadas dos respectivos 
originais para conferência; 
b) Cópias do Diploma de Licenciatura Plena e do respectivo 
Histórico Escolar, acompanhadas dos originais para conferência; 
c) Comprovante de assiduidade correspondente aos anos de 
2010 , 2011 , 2012 até 30 de junho de 2013, conforme ANEXO 
A ou cópia da ficha 100 dos referidos anos. 
d) Comprovante de experiência em CEEJA, fornecido por 
diretor de CEEJA, com avaliação de desempenho - (ANEXO B). 
e) Comprovante de participação em cursos de capacitação 
com duração mínima de 30 horas, realizados nos últimos 2 anos 
(da data base 30/06/2013). 
f) Pós-graduação Lato-Sensu com 360 horas na área de 
habilitação ou área de Educação; 
g) Diploma de Mestre, correlato à disciplina para a qual é 
habilitado ou na área da educação; 
h) Diploma de Doutor, correlato à disciplina para a qual é 
habilitado ou na área da educação; 
i) Comprovante de inscrição no processo inicial de atribuição 
de aulas de 2014. 
j) Para os titulares de cargo, Termo de Anuência do Diretor 
de Escola para o período de 01/02 à 31/12/2014 que deverá ser 
entregue,preferencialmente, no ato do credenciamento, caso 



contrário, apresentá-lo no ato da atribuição ; 
l) Proposta de Trabalho sucinta para área de atuação no 
CEEJA em 2014. 
IV - do processo seletivo: 
Os candidatos serão avaliados e classificados por faixas, 
considerando a análise e pontuação dos documentos apresentados 
e Proposta de Trabalho 
V – dos critérios de classificação: 
a) Assiduidade no Magistério Oficial da Secretaria de Estado 
da Educação nos últimos 3 anos e meio (data base 30-06-2013). 
Para professores que atuaram pelo menos 180 dias no período 
considerar: 
de 0 a 3 faltas abonadas - 3 (três) pontos; até 4 faltas 
abonadas - 2 (dois) pontos; até 06 faltas abonadas – 1 (um) 
ponto; qualquer outra situação envolvendo faltas justificadas, 
faltas médicas e injustificadas, licenças ou afastamentos (exceto 
licença – prêmio) – 0,5 meio ponto. 
b) Comprovante de experiência de atuação em CEEJA – 02 
(três) pontos; 
c) Cursos de capacitação com duração mínima de 30 horas 
– considerando apenas os realizados nos últimos 2 (dois) anos 
– 0,5 (um) ponto por certificado – máximo de 1,0 (um ponto). 
d) Certificado de Pós-Graduação Lato Sensu com 360 horas 
na área de habilitação ou na área da Educação – valendo 01 
(um) ponto por certificado, até o máximo de 2 (dois) pontos; 
e) Diploma de Mestre: valendo 3 (três) pontos, até o máximo 
de 3 (três) pontos; 
f) Diploma de Doutor: valendo 4 (quatro) pontos, até o 
máximo de 4 (quatro) pontos; 
g) Proposta de Trabalho – máximo 20 (vinte) pontos . 
VI – da classificação: 
Os candidatos inscritos serão classificados por faixas, ordem 
decrescente de pontos: 
a) Faixa I – A: Titulares de Cargo , OFAs, candidatos a admissão 
com proposta de recondução; 
b) Faixa II– B: Titulares de Cargo e OFAs; 
c) Faixa III - candidatos à admissão. 
VII – dos critérios para desempate: 
Em casos de empate de pontuação na classificação dos 
credenciados, o desempate será efetuado na seguinte ordem de 
prioridade (salvo casos de recondução no próprio CEEJA). 
a) melhor proposta ; 
b) melhor assiduidade; 
c) experiência em CEEJA; 
d) maior idade; 
e) número de filhos. 
VIII – da divulgação e dos recursos: 
A divulgação da classificação no site HTTP://201.0.70.47/ , 
na Diretoria de Ensino e no CEEJA, em 19 de dezembro de 2013, 
no horário das 08h00 às 17h00. 



Parágrafo único : não caberá recurso referente a classificação 
final. 
IX – da recondução: 
O credenciamento para recondução dos docentes Titulares 
de Cargo que atuaram em 2013 no CEEJA – Centro de Estadual 
de Educação de Jovens e Adultos, para novo afastamento a 
partir do primeiro dia letivo de 2014 e OFAS , far-se-á na própria 
Unidade Escolar, somente se o desempenho profissional for 
considerado satisfatório conforme documento expedido pela 
Direção da Escola, de acordo com os aspectos observados na 
Resolução SE 77, art. 14 § 1º inciso 1 ao 3 – (Anexo B).Em caso 
de empate, o desempate se dará: 
a) Melhor projeto apresentado; 
b) Melhor assiduidade; 
c) Maior tempo de experiência no CEEJA; 
d) Número de filhos. 
Parágrafo único: os docentes que não forem reconduzidos 
para a função docente em 2014 , ano subseqüente a 2013, não 
poderão participar de qualquer tipo de escolha referente ao 
CEEJA em 2014. 
X - das disposições finais: 
a) Os docentes em exercício no CEEJA deverão cumprir a 
carga horária de 40 horas semanais, na seguinte conformidade: 
I - 32 h/a ,3 HTPCs , 13 HTPLs distribuídos pelos 5 dias 
úteis da semana, de forma a contemplar, no mínimo, 3 turnos 
de funcionamento do CEEJA, com observância ao limite máximo 
de 8 horas diárias, salvo publicação de legislação posterior que 
altere jornada de trabalho docente; 
b) os professores serão periodicamente avaliados pela 
Unidade Escolar e pela Diretoria de Ensino, podendo ser dispensados 
a qualquer momento caso não apresentem desempenho 
satisfatório no exercício de suas funções; 
c) ter disponibilidade para reunir-se em equipe, dentro das 
ATPLs, no mínimo uma vez por semana . 
d) para exercer a função pretendida, os professores deverão 
abranger os seguintes aspectos: 
1 – de comprometimento com a aprendizagem do aluno, 
demonstrado mediante: 
- clima de acolhimento, equidade, confiança, solidariedade 
e respeito que caracterizam seu relacionamento com os alunos; 
- alta expectativa quanto ao desenvolvimento cognitivo e à 
aprendizagem de todos os alunos; 
- preocupação em avaliar e monitorar o processo de compreensão 
e apropriação dos conteúdos pelos alunos; 
- diversidade de estratégias utilizadas para promover o 
desenvolvimento dos alunos; 
2 – de responsabilidades profissionais, explicitadas pela: 
- reflexão sistemática que faz de sua prática docente; 
- forma como constrói suas relações com seus pares docentes 
e com os gestores da escola, ou seja, saber trabalhar em 



equipe, como parceiro. 
- participação em cursos de atualização e aperfeiçoamento 
profissional; 
3 – de atributos pessoais sinalizados pelos índices de pontualidade, 
assiduidade, dedicação, envolvimento e participação 
nas atividades escolares. 
4 - os docentes titulares de cargo selecionados para atuar 
no CEEJA serão afastados, nos termos do inciso III do artigo 64 
da Lei Complementar 444/85, pela disciplina específica do cargo, 
a partir do primeiro dia de atividades escolares, ao início do ano 
letivo, com vigência do afastamento até a data de 31 de dezembro 
do ano em curso, salvo publicação de legislação posterior 
que revogue/altere o dispositivo do afastamento. 
d) o ato de inscrição implicará na aceitação, por parte do 
candidato, de todas as disposições do presente edital; 
e) os casos omissos serão analisados pela Supervisão da 
Escola , equipe designada pelo Dirigente Regional de Ensino e 
equipe gestora do CEEJA. 
Piracicaba, 19 de novembro de 2013 
Fábio Augusto Negreiros Lúcia Cristina Casaroto Jodas 
Gardel 
RG 13.266.661 RG 16.106.472-3 
Dirigente Regional de Ensino Diretor de Escola 
ANEXO A: (papel timbrado da escola) 
Declaração de assiduidade para inscrição no Processo 
Específico de Credenciamento, seleção e atribuição de aulas aos 
docentes interessados em atuar no CEEJA. 
O Diretor de Escola da EE,.................................................... 
........................................no município de ................................... 
.................................. - Diretoria de Ensino Região ..................... 
....................................................., declara para fins de inscrição 
no Processo de Credenciamento junto ao Centro Estadual de 
Educação de Jovens e Adultos que .......................................... 
.......................................................................................RG ..... 
........................................................................ titular de cargo 
da disciplina .....................................................ou ocupante de 
função atividade portador de Licenciatura Plena em ................... 
................................................................................... : 
a) conta com ..................................... dias trabalhados no 
Magistério Oficial da Secretaria de Estado da Educação de São 
Paulo, contados até a data base 30/06/2013. 
b) apresentou as seguintes ausências e afastamentos comprovados 
nos últimos 2 anos (data base 30/06/2013): 
............................. dias trabalhados durante o ano de 
2013 (considerados até 30/06/2013) .............................. faltas 
abonadas 
...............................faltas justificadas 
...............................faltas injustificadas faltas médicas 
...............................dias de Licença para tratamento de 
Saúde ou de pessoa da família 



............................... total de afastamentos__ 
_____________________, _______, de 2013 
Diretor de Escola: 
ANEXO B: 
Declaração de experiência junto ao CEEJA para inscrição no 
processo de credenciamento, escolha e atribuição de aulas aos 
docentes interessados em atuar no CEEJA de Piracicaba. 
O Diretor de Escola do CEEJA ............................................... 
.........................................., Diretoria de Ensino Região ............... 
.............................................., declara para fins de inscrição para 
o Processo de Credenciamento para atuação junto ao Centro 
Estadual de Educação de Jovens e Adultos, que: ........................ 
...................................................... RG......................................... 
......titular de cargo da disciplina ................................................. 
...... ou ocupante de função atividade, portador de Licenciatura 
Plena em ..................................................................................... 
.....conta com_________________ (.......................................... 
..............................) dias trabalhados junto ao CEEJA. 
Declara ainda que, tendo atuado nesta Unidade Escolar, 
teve desempenho considerado .................................................... 
.............................(satisfatório ou insatisfatório) . 
............................................................., ............................ 
....... de 2013. 
Diretor de Escola 
 
Concursos 
EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
PORTARIA FDE Nº 204/2013 de 28/11/2013 
BARJAS NEGRI, Presidente da Fundação para o Desenvolvimento 
da Educação - FDE, no exercício de suas atribuições legais, 
com fundamento no art. 16, inciso XI do Estatuto aprovado pelo 
Decreto nº 51.925, de 22 de junho de 2007, 
RESOLVE: 
Excluir da lista de admissão constante da Portaria FDE nº 
196/2013, os candidatos, abaixo relacionados: 
• - Adriana Garbim - - RG: 23.692.981-1 / SP ASSISTENTE 
III - Comunicação Visual, Expedição e Logística e Tecnologia da 
Informação, por não comparecimento. 
• - Samuel Fagundes - RG: 15.470.227 / SP ASSISTENTE 
III - Comunicação Visual, Expedição e Logística e Tecnologia da 
Informação, por não comparecimento. 
• - Marcos da Silva Yamassake - RG: 43.941.408-8 / SP 
ASSISTENTE III - Comunicação Visual, Expedição e Logística e 
Tecnologia da Informação, por não comparecimento. 
Que, após concluídos os procedimentos admissionais, atendendo 
a convocação da FDE, publicada no DOE de 20/11/2013, 
não cumpriram com as exigências do Edital do Concurso Público, 
publicado no DOE de 06/05/2010. 



 
====================== 

 
Diário Oficial Poder Executivo - Seção II 
sábado, 30 de novembro de 2013 
 
Educação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
Resoluções, de 29-11-2013E 
Designando Fernando Padula Novaes, RG 26.407.545-6, 
Chefe de Gabinete, SQC-I-QSE, para, sem prejuízo de vencimentos 
e das demais vantagens do cargo, responder pelo expediente 
de Secretário Adjunto da Secretaria da Educação, até o provimento 
do cargo correspondente. 
Exonerando, a pedido, com fundamento no artigo 58, 
inciso I, § 1º, item 1, da Lei Complementar 180/78: 
Joao Cardoso Palma Filho, RG 3.579.413-6, do cargo de 
Secretário Adjunto, SQC-I-QSE, da Secretaria da Educação, para 
o qual foi nomeado, em comissão, por Decreto de 3, publicado 
em 4-1-2011 e apostilado em 5-1-2011 (Guichê s/n°). 
 
Concedendo, 
Adicional de Insalubridade, no Grau Médio, previsto na Lei 
Complementar 432/85, alterada pela Lei Complementar 835/97 
e Lei Complementar 1.179/2012, a: 
A partir de 3-6-2013, Aparecida Donizeti de Moraes Claser, 
RG 21.498.883, Agente de Serviços Escolares, SQC-III-QAE, da EE 
Comendador Mario Dedini, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – 
Região de Piracicaba (P. 500/1610/1997); 
A partir de 10-9-2013, Maria Neusa de Fatima Proenca Pino, 
RG 9.842.147, Agente de Serviços Escolares, SQC-III-QAE, da EE 
Profa. Olivia Bianco, em Piracicaba, Diretoria de Ensino – Região 
de Piracicaba (P. 1024/0068/2012); 
 
DIRETORIAS DE ENSINO 
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE PIRACICABA 
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 29-11- 
2013 
Tornando efetivo exercício, nos termos da Resolução SE 
61/2012, c/c Resolução SE 43/2012 e art. 8º, II da Resolução SE 
58/2011, o dia 12-11-2013, 6 horas, das 08h às 14h em que os 
servidores abaixo relacionados estiveram na Orientação Técnica 
da Sala de Leitura, na EE Dr. João Sampaio – Rua Amador 
Bueno, 625 - Bairro Ibirapuera, Piracicaba – SP: Elaine Eloisa 
Paes Pires, RG 18.443.809-3; Neusa Maria Caravita Momesso, 
RG 14.298.914; Geni Seppelfeld, RG 5.908.577; Euridéia Ribeiro 
de A. Lourenço, RG 9.939.613; Maria Luiza Oliveira Guimaro, 
RG 6.177.723; Elena Pereira, RG 16.173.190-9; Maria Helena 
Verdi Favarin, RG 16.340.769; Elisabete Teresa Pavanello, RG 
11.209.531; Sidinéia Amorim Maciel, RG 40.418.522-8; Maria 



de Fátima G. de S. Cruzatto, RG 19.123.823-5; Teresinha C. 
Medeiros Anselmo, RG 5.627.882; José Geraldo Cardoso, RG 
6.680.655; Joseana Aparecida Miglioranza, RG 19.377.178-0; 
Maria Clara Bontorin, RG 15.613.433; Doralice M. Vitti Giusti, RG 
11.791.412-5; Maria Dagmar Camilli Brandão, RG 10.206.295; 
Paula Virgínia Thomaziello, RG 8.382.561; Graziela Moreira, RG 
28.210.539; Cristina de Fátima Pereira Seabra, RG 10.593.355; 
Silvana Cristina Servilha, RG 16.341.967-x; Maria Sylvia Pianelli 
de Lacerda, RG 7.912.710; Vani Leonel, RG 13.207.358-4; Wanda 
Maria Becari Ferraz, 4.164.233; Maria Imaculada Gandelini, RG 
8.121.740-7; Bruna Zangirolamo Duracenko, RG 40.857.726-5; 
Joceli A. Avancini C. de Campos, RG 15.779.677; Célia Aparecida 
Domingues, RG 12.877.843-x; Silvana Maria Pollo Svallatte, RG 
14.298.943-5. 
ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Portarias do Diretor de Escola, de 29-11-2013 
EE Profª Abigail de Azevedo Grillo 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 
8.213 de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto 
UCRH/CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 
e republicado no D.O. de 29-11-2008, à interessada abaixo 
relacionada: 
Denise Maria Negri Fracetto Ribeiro da Silva, RG 8.928.632, 
Agente de Organização Escolar, classificada na EE Profª Abigail 
de Azevedo Grillo, dias de auxílio-doença a partir de 06 /05/2009 
a 20 /05/2009. 
Ceeja Prof Antonio José Falcone 
Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "Nr" pela Lei 1048/08 de 
10-06-2008 a: Nilse Maria Camargo Cobra, RG 17.991.035, 
PEB II, SQC-II-QM, classificada na EE Prof Elias de Mello Ayres, 
15 dias referente ao período de 30-09-2003 a 27-09-2008, Certidão 
34/2009 - PULP 581/0068/2003 
EE.Dom Aniger Francisco de Maria Melillo 
Concedendo, nos termos do § 3º do artigo 60 da Lei 8.213 
de 24-07-1991, combinado com o Comunicado Conjunto UCRH/ 
CAF - 1, de 21-11-2008, publicado no D.O. de 22-11-2008 e 
republicado no D.O. de 29-11-2008, ao interessado abaixo 
relacionado: 
Telma Zanatta, RG 23.755.800-2, Professor de Educação 
Básica I, classificadO na EE.Dom Aniger Francisco de Maria 
Melillo, 08 dias de auxílio-doença a partir de 18-11-2013. 
EE"Dr. João Sampaio" 
Autorizando, fruição de licença prêmio nos termos dos 
artigos 213 e 214 da Lei 10.261/68, "Nr" pela Lei 1048/08 
de 10-06-2008 a: Prof Denis Torres de Souza, RG 42.261.974, 
Professor Educação Básica-II, SQC-II-QM, 15 dias à partir de 
02-12-2013, referente ao período de 13-02-2008 a 10-02-2013, 
Certidão 149/2013 - PULP 726/0068/2013 . 



 
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES 
DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO ALUNO 
CENTRO DE SERVIÇOS DE APOIO AO ALUNO 
Portaria do Diretor, de 29-11-2013 
Considerando como efetivo exercício, os responsáveis pelo Programa Horta 
Educativa, os Gestores; Educadores e; Cuidadores 
e o Interlecultor, das Unidades Escolares, de jurisdição das Diretoria de Ensino 
envolvidas do Estado de São Paulo, para Capacitação 
Técnica sobre, o Programa Hora Educativa que deverá onerar o Programa de 
Trabalho, 12.128.0808.5148.0000, conforme segue: 
Data: 07-11-2013 
Horário: 8:00 as 17h 
Local Secretaria de Assistência Técnica Integral – CATI – Av.Brasil 2340 – Jd – 
Chapadão –Campinas - SP 
DER ESCOLA GESTOR RG 
PIRACICABA EE PROF JOSE ROMAÃO Eliana Maria Bagatin Polezi 
10.510.392 
PIRACICABA EE COM. MARIO DEDINI Jacira Maria Gonçalves 5.189.166-9 
PIRACICABA EE MIRANDOLINA DE ALMEIDA CANTO PROFESSORA Rosa 
Cristina Magri 8.792.714 -7 
PIRACICABA HONORATO FAUSTINO João Marcos Thomaziello 18.135.158 
PIRACICABA EE PROF JOSE ROMÃO Maria de Fatima Santos Meireles 
14.296.378 
PIRACICABA EE COM. MARIO DEDINI Angela M.Siqueira Romari 17.670.867 
-4 
PIRACICABA MIRANDOLINA DE ALMEIDA CANTO PROFESSORA Suely de 
Almeida Nham 4.483.313 -1 
PIRACICABA HONORATO FAUSTINO Selma Aparecida B.Foltran 18.746.837 
PIRACICABA EE PROF JOSE ROMÃO Aparecida Pereira de Melo 15.193.475 
PIRACICABA EE MIRANDOLINA DE A. CANTO PROFESSORA Maria das 
Graças M.Moraes 16.354.898 
DER INTERLECULTOR RG 
PIRACICABA Tatiane de Oliveira Biason 29.844.086-6 
 
Educação I 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
DIR. ENS. REGIAO DE PIRACICABA 
PORTARIA DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO 
Contratando, NOS TERMOS DO ARTIGO 13 DO DECRETO 
54.682 DE 13-08-2009, PARA EXERCER A FUNCAO DOCENTE: 
PROFESSOR EDUCACAO BASICA ICAMILA 
LATORRE BRAGION, RG 47874527, 
EE ANIGER F.MARIA MELILLO-DOM, F/N=01-I A PARTIR DE 
21-11-2013 
MARIA DE FATIMA DE IMPERIO TONON, RG 7998325, 
EE ANIGER F.MARIA MELILLO-DOM, F/N=01-IV A PARTIR 
DE 22-11-2013 
Extinguindo, a PEDIDO DOS INTERESSADOS, COM FUNDAMENTO 
NO INCISO I DO ARTIGO 8 DA LEI COMPLEMENTAR 



1093/2009, o CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO CELEBRADO 
COM OS SERVIDORES A SEGUIR: 
AGENTE DE ORGANIZACAO ESCOLARFABIANA 
CRISTINA DUARTE, RG 33916139, F/N=01-I, 
EE JERONIMO GALLO-MONSENHOR, CTD.134/2013, PUB 
29-03-2013, VIG 19-11-2013 
THIAGO ECHEVARRIA SARTORI, RG 45746888, F/N=01-I, 
EE ALCIDES GUIDETTI ZAGATTO-PF, CTD.138/2013, PUB 
29-03-2013, VIG 27-11-2013 
PROFESSOR EDUCACAO BASICA ILUCAS 
AUGUSTO PEREIRA MARIANO, RG 47957057, F/ 
N=01-I, 
EE FRANCISCO MARIANO COSTA-PF, CTD.384/2012, PUB 
02-06-2012, VIG 18-11-2013 
MARIANE SOARES DE LIMA, RG 45439123, F/N=01-I, 
EE ANTONIO DE MELLO COTRIM-PF, CTD.575/2012, PUB 
08-12-2012, VIG 18-11-2013 


