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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
Secretaria de Educação
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 38 DE 01 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor PATRICIA
ALVARES, RG n° 19.923.503, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 39 DE 01 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor ROGÉRIO FERNANDEZ MATTOS DIAS, RG n° 47.546.660-3, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 40 DE 01 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor EVELISE
DE OLIVEIRA ANDRELLI, RG n° 17.767.641-3, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
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LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 41 DE 01 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor MARIANE DE CARLI ZAGUETTI, RG n° 26.642.931-2, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 42 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor SILVIA
DE OLIVEIRA, RG n° 19.375.382-0, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 43 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor CINTIA
MARIA CAETANO SALES, RG n° 28.245.733-1, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
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incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 44 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor ELIANA
VALENTINA CAVICHIOLI MARIOTO, RG n° 27.632.664-7, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de
trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da
solicitada acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado
de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro
no artigo 4° e incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO
ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 45 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor JULIANA
CRISTINA SARTORE THOMAZ, RG n° 24.296.439-4, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 46 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor ARIANE
APARECIDA GUTZLAFF DA SILVA CARDOSO, RG n° 28.106.492-1, conforme
declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento
da solicitada acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao
exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro
no artigo 4° e incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO
ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 47 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de cargo desta municipalidade, verificou-se através de documentação apresentada pelo servidor MARIA
DAS GRAÇAS RODRIGUES BARRETO SILVEIRA, RG n° 22.613.768-5, con-
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forme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o
deferimento da solicitada acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018.
Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo
remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação,
com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009,
DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 48 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de JULIANA CRISTINA MARTINS, RG n° 32.573.752-6, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 49 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de SIMONE RAQUEL
DENZIN MARIANO DE SIQUEIRA, RG n° 21.831.237, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 50 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de MARAISI ELOISA
PIVA, RG n° 20.086.972-3, conforme declaração individual apresentada referente a
seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 51 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme

apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de SILVANE APARECIDA BAZÃO LOURENÇO, RG n° 14.097.144, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.

ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 55 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme

ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 52 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de PATRICIA ANDREA SAPATIN, RG n° 21.660.150-2, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 53 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de MARILENE APOLINÁRIO, RG n° 41.093.360-0, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 54 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas a autorização de acumulação remunerada de JULIANA BONFOGO, RG n° 27.748.194-6, conforme declaração individual apresentada referente
a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANA LUIZA CORTE MORAES, RG n° 26.352.539-9, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 56 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de CRISTIANE LUISA DA SILVA, RG n° 26.374.144-8, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 57 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de DEISE BELTRAN
DOS SANTOS MANO, RG n° 25.207.616-3, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 58 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
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A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MAURA ANDRÉIA
BERTINI ALVES FERREIRA, RG n° 17.206.571, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 59 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de VIRGINIA ZANFELICE PRADA, RG n° 19.138.394-6, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 60 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de SONEIDE FRANCISCA SILVESTRE, RG n° 55.666.667-7, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR
II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 61 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de TANIA CRISTINA
DA MOTTA MANTOAN, RG n° 20.086.684, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
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ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 62 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANA LUCIA EMERENCIANO CORREA BRANCO, RG n° 22.613.800-8, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 63 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de LUCIANA NERY
DA BÓ, RG n° 19.375.323, conforme declaração individual apresentada referente a
seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 64 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MÁRCIA REGINA MACIEL DE ALMEIDA, RG n° 16.386.806-2, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 65 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de SILVANIR PEREIRA DE JESUS, RG n° 28.057.846-5, conforme declaração individual apresentada
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referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 66 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de JULIANA CRISTINA TEROSSI, RG n° 27.886.098-9, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 67 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MÁRCIA ESTER
LORENCETTI DE SOUZA PINTO, RG n° 16.386.595, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 68 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MARCIA REGINA
ALTOE LEME, RG n° 22.506.261-6, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 69 DE 02 DE
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MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MARISA BERGAMIN OURO PRETO, RG n° 17.767.605, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 70 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANA CAROLINA
NORONHA VENANCIO, RG n° 30.447.110-0, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 71 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ELIETE CRISTINA
TEROSSI DIPPLES, RG n° 19.375.404-6, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 72 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ALINE PRADO
BISTRATINI, RG n° 27.532.639-1, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
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Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 73 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de LAEL FERREIRA
MIRANDA, RG n° 20.084.045, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 74 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ROSANA DE FÁTIMA BARBOSA, RG n° 20.491.745, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 75 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de FABIO DONIZETE
SOUZA, RG n° 23.507.507-3, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR II, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 76 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expe-
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de o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de FRANCISLENE
MARIA T DE GODOI CARVALHO, RG n° 30.447.155-0, conforme declaração
individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 77 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANGELITA SEVERO TAMBOLINI, RG n° 27.886.177-5, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 78 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ADRIANA CARLA
BALDIN DE PAULA, RG n° 33.255.829-0, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 79 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ROBSON NAKASATO MADALENA, RG n° 40.246.876-4, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR
II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 80 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MEIRE ELLEN
MONTEIRO, RG n° 40.950.297-2, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 81 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANA ELISA PEREIRA, RG n° 34.551.119-0, conforme declaração individual apresentada referente
a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 82 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de PRISCILA DOS
SANTOS MORAES GIMENEZ, RG n° 43.642.600-6, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho
pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 83 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ADÉLIA GOMES
GONÇALVES, RG n° 23.992.025-9, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documenta-
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ção apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 84 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de SARA BACCIOTTI
TUROLA, RG n° 32.757.369-7, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 85 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANGELA CRISTINA GERVINO CASTRO, RG n° 33.256.566-X, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 86 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de AGUIDA LIMA,
RG n° 42.206.030-6, conforme declaração individual apresentada referente a seu
horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na
Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria
Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n° 5.744, de
10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de
2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 87 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
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A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de CRISTIANE MEDINA DA SILVA, RG n° 28.063.001-3, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 88 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ANA CAROLINA
GIMENEZ, RG n° 42.485.569-0, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 89 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de CARMEN SILVIA
CABRAL PENA, RG n° 21.659.352-9, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 90 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de KELEN JOSIANE
BARONE, RG n° 41.476.945-4, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
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5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 91 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ADRIANA CRISTINA CANDIDO SILVA, RG n° 34.321.288-2, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 92 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ELIANE CALMONA TANGERINO, RG n° 22.506.489-3, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 93 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de MARA DANIELLE
CALORI, RG n° 33.122.922-5, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta
Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 94 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expe-
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de o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de TERESA CRISTINA ARRAIS SERÓDIO, RG n° 26.800.829-9, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I e PROFESSOR II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com
fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 95 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de FERNANDA CARDOSO, RG n° 32.772.125-X, conforme declaração individual apresentada referente
a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 96 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de DANIELA MARIA
DE MATTOS OLIVEIRA, RG n° 40.826.072-5, conforme declaração individual
apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada
acumulação de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após
análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de
PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 97 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de ESTER ALEIXO
VILLA, RG n° 33.675.412-7, conforme declaração individual apresentada referente
a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo (HTPC)
na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos para
o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação
apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do Decreto n°
5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL para o ano
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letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 98 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de PATRÍCIA CRISTINA GONÇALVES, RG n° 40.088.009-X, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 99 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de SIMONE PRISCILA FERNANDES, RG n° 22.754.146-6, conforme declaração individual apresentada referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico
coletivo (HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação
de cargos para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da
documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e incisos do
Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO LEGAL
para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATO DECISÓRIO DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS Nº 100 DE 02 DE
MARÇO DE 2018
Dispõe sobre o deferimento e homologação de acúmulo de cargos de Professor da Rede Municipal de Ensino de Leme
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, expede o seguinte ATO DECISÓRIO:
Com vistas à autorização de acumulação remunerada de EDNA MARIA RAMOS DE CARLI, RG n° 16.389.150, conforme declaração individual apresentada
referente a seu horário de trabalho docente e horário de trabalho pedagógico coletivo
(HTPC) na Unidade Escolar, para o deferimento da solicitada acumulação de cargos
para o exercício no ano de 2018. Em face ao exposto, após análise da documentação apresentada solicitando acúmulo remunerado de cargo de PROFESSOR I e
PROFESSOR II, nesta Secretaria Municipal de Educação, com fulcro no artigo 4° e
incisos do Decreto n° 5.744, de 10 de Fevereiro de 2009, DEFIRO ACUMULAÇÃO
LEGAL para o ano letivo de 2018.
ANDRÉA MARIA BEGNAMI MAZZI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE HORAS TRABALHADAS DE PEDREIRO E
AJUDANTES DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, SEDE E DEMAIS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SITUAÇÃO: DESERTO
Leme. 19 de março de 2018
Publique-se
Ariane Raquel Zappacosta
PREGOEIRA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018
O Secretário de Administração no uso de suas atribuições legais homologa
o resultado do Pregão Eletrônico nº. 010/2018 adjudicando as empresas conforme
segue:
LOTE 01 – BATUISA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA – EIRELI - ME
- R$ 1.119,78
LOTE 02 – NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$
44.947,10
LOTE 03 – NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$
5.999,60
LOTE 04 – NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - R$
10.441,68
LOTE 05 – BATUISA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA – EIRELI - ME
- R$ 15.413,91
LOTE 06 – BATUISA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA – EIRELI - ME
- R$ 2.467,18
Formalizem-se as Atas de Registro de Preços nos termos do edital.
Leme, 19 de março de 2.018.
ROBERTO FERNANDES DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/18
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA PARA OS ALUNOS DA
REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO
Ref: LOTE 01 – Recurso
RECORRENTE: RIC PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
RECORRIDA: INDÚSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES TIQUINHO
Vistos,
Nos termos da manifestação da pregoeira, a qual adoto como razões de decidir, nego provimento ao recurso interposto por RIC PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, e homologo a adjudicação do objeto do lote 01, à licitante
INDÚSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATES TIQUINHO, pelo valor da proposta vencedora (R$141.000,00).
					
Aproveito este ato, considerando a regularidade do processado e a ausência
de recursos, para homologar a adjudicação do objeto dos lotes 02 e 03, para a licitante RIC PAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, pelo lance considerado vencedor.(Lote 2 – R$ 417,45; e Lote 3 – R$ 2.950,00)
					
Formalize-se a contratação, nos termos do edital.
Leme, 20 de março de 2.018
Andréa Maria Begnami Mazzi
Secretária de Educação

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Município de Leme – Secretaria de Saúde. CONTRATADA: APH Hospitalar Serviços Médicos Ltda. OBJETO: Prorrogação da vigência
do contrato por mais 12 (doze) meses para continuidade na prestação de serviços
de transporte de pacientes de urgência e emergências médicas, através de ambulân-

LEME, 20 de março de 2018

cia equipada com unidade de terapia intensiva (UTI). DATA DA ASSINATURA:
09/03/2018. LICITAÇÃO: Pregão Presencial nº 003/2017. SUPORTE LEGAL: Lei
8.666/93 e suas alterações.
Leme, 09 de março de 2.018
Dr. Gustavo Antonio Cassiolato Faggion
Secretário de Saúde

CÂMARA DE VEREADORES
DO MUNICÍPIO DE LEME
PORTARIA Nº 1253, de 16 de março de 2018.
Incorpora gratificação por exercício de cargo comissionado
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme, no uso de
suas atribuições,
INCORPORA, à remuneração da servidora Cíntia Maria Gomes Gallo o segundo décimo (2/10) da gratificação pelo exercício do cargo de Coordenador Administrativo, ao qual foi nomeado pelo Ato da Mesa nº 11/16, a partir da competência
de março de 2018, em conformidade com o artigo 24, § 2º, da Lei Complementar
nº 716/16.
Leme, 16 de março de 2018.
Ricardo Pinheiro de Assis
Presidente
PORTARIA Nº 1254, de 16 de março de 2018.
Incorpora gratificação por exercício de função gratificada
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme, no uso de
suas atribuições,
INCORPORA, à remuneração da servidora Cíntia Maria Gomes Gallo o
segundo décimo (2/10) da gratificação pelo exercício da função de membro da Comissão de Licitação, ao qual foi nomeada pelo Ato da Mesa nº 15/16, a partir da
competência do mês de março de 2018, em conformidade com o artigo 24, § 2º, da
Lei Complementar nº 716/16.
Leme, 16 de março de 2018.
Ricardo Pinheiro de Assis
Presidente
PORTARIA Nº 1255, de 16 de março de 2018.
Incorpora gratificação por exercício de função gratificada
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme, no uso de
suas atribuições,
INCORPORA, à remuneração do servidor Carlos Leme Penteado Neto o
segundo décimo (2/10) da gratificação pelo exercício da função de Chefe do Departamento de Expediente, Transporte e Segurança, ao qual foi nomeado pelo Ato da
Mesa nº 14/16, a partir da competência do mês de março de 2018, em conformidade
com o artigo 24, § 2º, da Lei Complementar nº 716/16.
Leme, 16 de março de 2018.
Ricardo Pinheiro de Assis
Presidente
PORTARIA Nº 1256, de 16 de março de 2018.
Incorpora gratificação por exercício de função gratificada
O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Leme, no uso de
suas atribuições,
INCORPORA, à remuneração da servidora Daiane Trova o segundo décimo
(2/10) da gratificação pelo exercício da função de membro da Comissão de Lei de
Acesso, ao qual foi nomeada pelo Ato da Mesa nº 16/16, a partir da competência do
mês de março de 2018, em conformidade com o artigo 24, § 2º, da Lei Complementar nº 716/16.
Leme, 16 de março de 2018.
Ricardo Pinheiro de Assis
Presidente

