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3,00m de largura, sendo 1,50m para cada lado do eixo a ser descrito . O ponto de partida é o v-43 na divisa com a 
propriedade de Perciliano Andrade de coordenadas N:7781619 .288 e E:573423 .654, sendo este o inicio da faixa . 
Deste, com o azimute de 120°57’40” e a distância de 12,97m, tem-se o v-44, de coordenadas N:7781612 .617 e 
E:573434.774, sendo o vértice final da faixa com a propriedade de Perciliano Andrade. Confronta-se pelas late-
rais da faixa com área remanescente de Perciliano Andrade . Planta Cadastral CBI: 9301000752;

xxIv – área de terreno com a medida de 2,40m², situada no Município de Igarapé, necessária à 
Faixa de Servidão do Interceptor de Esgotos Sanitários – Interceptor 11 ME – Gleba 21/31, de propriedade de 
Perciliano Andrade, com as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 
3,00m de largura, sendo 1,50m para cada lado do eixo a ser descrito . O ponto de partida é o v-44 na divisa 
com a propriedade de Perciliano Andrade com as coordenadas N:7781612 .617 e E:573434 .774, sendo este o 
inicio da faixa . Deste, com o azimute de 63°18’18” e a distância de 34,26m, tem-se o v-44 A, de coordenadas 
N:7781612.409 e E:573435.120, sendo o vértice final da faixa com rua sem denominação. Confronta-se pelas 
laterais da faixa com área remanescente de Perciliano Andrade . Planta Cadastral CBI: 9301000753;

xxv – área de terreno com a medida de 101,75m², situada no Município de Igarapé, necessária 
à Faixa de Servidão do Interceptor de Esgotos Sanitários – Interceptor 11 ME – Gleba 22/31, de propriedade 
de Rosemary de Paula Gomes, com as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se 
define com 3,00m de largura, sendo 1,50m para cada lado do eixo a ser descrito. O ponto de partida é o V-45 
na divisa com rua sem denominação, de coordenadas N:7781620 .607 e E:573466 .664 . Deste, com o azimute 
de 63°18’18” e a distância de 34,26m, tem-se o v-46, de coordenadas N:7781635 .967 e E:573497 .289, sendo o 
vértice final da faixa com a propriedade de Imobiliária Canarinho Ltda. Confronta-se pelas laterais da faixa com 
área remanescente de Rosemary de Paula Gomes . Planta Cadastral CBI: 9301000754; e

xxvI – área de terreno com a medida de 25,70m², situada no Município de Igarapé, necessá-
ria à Faixa de Servidão do Interceptor de Esgotos Sanitários – Interceptor 11 ME – Gleba 28/31, de proprie-
dade de Imobiliária Canarinho Ltda., com as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 
faixa se define com 3,00m de largura, sendo 1,50m para cada lado do eixo a ser descrito. O ponto de partida 
é o v-54 na divisa com a Rua Pedro Henrique com as coordenadas N:7781783 .586 e E:573678 .529, sendo 
este o inicio da faixa . Deste, com o azimute de 53°34’30” e a distância 8,41m, tem-se o v55, de coordenadas 
N:7781788.991 e E:573685.166, sendo o vértice final da faixa com a propriedade da Imobiliária Canarinho 
Ltda . Confronta-se pelas laterais da faixa com área remanescente de Imobiliária Canarinho Ltda . Planta Cadas-
tral CBI: 9301000756 .

DECRETO NE Nº 160, DE 20 DE MAIO DE 2015 .

Declara de utilidade pública, para desapropriação de pleno 
domínio pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
– COPASA MG –, terreno necessário à ampliação do sis-
tema de abastecimento de água do Município de Sabará .

o GovERNADoR Do EStADo DE MINAS GERAIS, no uso de atribuição que lhe confere 
o inciso vII do art . 90 da Constituição do Estado e tendo em vista o disposto no art . 6º do Decreto-lei Federal 
nº 3 .365, de 21 de junho de 1941,

DEcREtA:

Art . 1º Fica declarado de utilidade pública, para desapropriação de pleno domínio, mediante 
acordo ou judicialmente, terreno situado no Município de Sabará, com medidas, confrontações e descrição 
topográfica identificadas no Anexo.

Parágrafo único . A declaração de utilidade pública de que trata o caput se estende às benfeitorias 
porventura existentes no terreno .

Art . 2º O terreno caracterizado no Anexo é necessário à ampliação do sistema de abastecimento de 
água do Município de Sabará pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG .

Art. 3º A COPASA MG fica autorizada a promover a desapropriação de pleno domínio do terreno 
descrito no Anexo e eventuais benfeitorias, podendo, para efeito de imissão na posse, alegar a urgência de que 
trata o art . 15 do Decreto-lei Federal nº 3 .365, de 21 de junho de 1941 .

Art . 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Palácio Tiradentes, em Belo Horizonte, aos 20 de maio de 2015; 227º da Inconfidência Mineira e 

194º da Independência do Brasil .
FERNANDO DAMATA PIMENTEL

ANExO
(que se refere o art . 1º do Decreto NE nº 160, de 20 de maio de 2015 .)

As medidas, confrontações e descrição topográfica do terreno de que trata este Decreto são as 
seguintes: área de terreno com a medida de 480,00 m², situada no Município de Sabará, necessária à área de 
proteção do reservatório elevado v-25m³, de propriedade de Antônio Flávio Rocha, com as seguintes medidas, 
confrontações e descrição topográfica: pela frente, com medida de 12,00m, confronta-se com a Rua São Diogo; 
pelo lado direito, com medida de 41,00m, confronta-se com os lotes 8 e 9; Pelo lado esquerdo, com medida de 
38,00m, confronta-se com o lote 6 e pelos fundos, com medida de 12,65m, confronta-se com o lote 18 . Planta 
Cadastral CBI: 9567000329 .
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nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e 
o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, ANA SILvIA LIMA 
AZEvEDo, MASP 1207107-2, para o cargo de provimento em comis-
são DAI-24 FL1100032, de recrutamento amplo, para chefiar a PRO-
CURADORIA do Instituto Estadual de Florestas .

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE PLANEJAMENto E 
GEStÃo

NOMEIA, em caráter efetivo, em virtude de aprovação em concurso 
público de que trata o Edital SEPLAG/SEDESE Nº 01/2013, a seguinte 
candidata para o cargo da SECRETARIA DE ESTADO DE TRABA-
LHO E DESENvOLvIMENTO SOCIAL abaixo relacionada .
ANALISTA DE GESTAO E POL . PUB . EM DESENvOLvIMENTO 
- Nível I - Grau A
Psicologia
Curvelo
cPF   NoME     cLASSI-
FIcAÇÃo    vAGA
095 .954 .726-62  RAFAELA PEREIRA MARTINS  1 
SU 302

TORNA SEM EFEITO, o ato de nomeação da seguinte candidata apro-
vada no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/Tv MINAS 
Nº 03/2013, para o cargo de provimento efetivo da FUNDACAO Tv 
MINAS - CULTURAL E EDUCATIvA abaixo relacionada por não ter 
tomado posse em tempo hábil .
ANALIStA DE tv - Nível I - Grau A
Belo Horizonte
Executar atividades de arquivo
IDENTIDADE NOME
MG1574166 SUELI APARECIDA DE AS

TORNA SEM EFEITO, o ato de nomeação da seguinte candidata apro-
vada no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/Tv MINAS 
Nº 03/2013, para o cargo de provimento efetivo da FUNDACAO Tv 
MINAS - CULTURAL E EDUCATIvA abaixo relacionada por não ter 
tomado posse em tempo hábil .
ANALIStA DE tv - Nível I - Grau A
Belo Horizonte
Executar atividades da área de administração
IDENTIDADE NOME
MG11397436 MARCELA GERvASIO GUERRA

TORNA SEM EFEITO, o(s) ato(s) de nomeação dos seguintes candi-
datos aprovados no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/
Tv MINAS Nº 03/2013, para o(s) cargo(s) de provimento efetivo da 
FUNDACAO Tv MINAS - CULTURAL E EDUCATIvA abaixo rela-
cionados por não terem tomado posse em tempo hábil .
ANALIStA DE tv - Nível I - Grau A
Belo Horizonte
Executar atividades de relacionadas à tecnologia da informação
IDENTIDADE NOME
8378384  BRAULIO BAMBIRRA DE CASTRO 
SILvA
MG11082170 ALESSANDRA MIyOSHI

TORNA SEM EFEITO, o ato de nomeação do seguinte candidato apro-
vado no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/Tv MINAS 
Nº 03/2013, para o cargo de provimento efetivo da FUNDACAO Tv 
MINAS - CULTURAL E EDUCATIvA abaixo relacionado por não ter 
tomado posse em tempo hábil .
tEcNIco DE tv - Nível I - Grau A
Belo Horizonte
Executar atividades de operação e edição de áudio
IDENTIDADE NOME
MG16159530 THALES SANTOS GONCALvES

TORNA SEM EFEITO, o ato de nomeação da seguinte candidata apro-
vada no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/Tv MINAS 
Nº 03/2013, para o cargo de provimento efetivo da FUNDACAO Tv 
MINAS - CULTURAL E EDUCATIvA abaixo relacionada por não ter 
tomado posse em tempo hábil .
tEcNIco DE tv - Nível I - Grau A
Belo Horizonte
Executar atividades de assessoramento de arquivos de mídia 
digital
IDENTIDADE NOME
MG-16352653 LARISSA STACy SOUZA GONCALvES

TORNA SEM EFEITO, o(s) ato(s) de nomeação dos seguintes candi-
datos aprovados no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/
Tv MINAS Nº 03/2013, para o(s) cargo(s) de provimento efetivo da 
FUNDACAO Tv MINAS - CULTURAL E EDUCATIvA abaixo rela-
cionados por não terem tomado posse em tempo hábil .
tEcNIco DE tv - Nível I - Grau A
Belo Horizonte
Executar atividades a contrarregragem
IDENTIDADE NOME
MG10108533 MARLON PATRIk COSTA MOREIRA
MG5 .976 .487 RAqUEL APARECIDA EvANGELISTA GALDINO
MG9015365 FLAvIO SERATO DE SOUSA

em cumprimento ao Acórdão proferido na Ação Ordinária processo de 
autos nº 2492628-09 .2014 .8 .13 .0024 pela 5ª Câmara Cível do Tribunal 
de justiça do Estado de Minas Gerais, exonera a servidora abaixo rela-
cionada, lotada na Fundação Ezequiel Dias, em virtude da cassação da 
decisão que outrora concedeu a antecipação da tutela .
ANALIStA E PESQuISADoR DE SAÚDE, NÍvEL I, GRAu A
FARMácIA
BELo HoRIZoNtE

CPF Nome Classificação vaga

066 .064 .896-28 Lívia xaia Martins da Costa 2º A S T 
97

TORNA SEM EFEITO, o ato de nomeação do seguinte candidato 
aprovado no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/SEE 
Nº01/2011, página 06, coluna 02, para o cargo de provimento efetivo 
da SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO abaixo relacionado, 
por duplicidade na publicação .
PRoFESSoR DE EDucAcAo BASIcA - Nível I - Grau A
GEoGRAFIA
SÃo JoÃo DEL REI/SÃo JoÃo DEL REI
IDENTIDADE Nome
MG 14012345 Arlon Cândido Ferreira

 retifica o ato de nomeação publicado no Diário Oficial dos Poderes 
do Estado em 07 de maio de 2015, página 04, coluna 02, da candidata 
abaixo relacionada, da Secretaria de Estado de Educação .
oNDE SE LÊ:
PRoFESSoR DE EDucAÇÃo BáSIcA – NÍvEL I – GRAu A
MAtEMátIcA
MEtRoPoLItANA c/RIBEIRÃo DAS NEvES
IDENTIDADE Nome
M 6000346 Ania Maria de Oliveira Ferreira

LEIA-SE:
PRoFESSoR DE EDucAÇÃo BáSIcA – NÍvEL I – GRAu A
MAtEMátIcA
MEtRoPoLItANA c/RIBEIRÃo DAS NEvES
IDENTIDADE Nome
M 6000346 Tânia Maria de Oliveira Ferreira

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 13/05/2015, 
a prorrogação da disposição de IvAN cESAR SAID REZENDE, 
MASP 383014-8, lotado na Secretaria de Estado de Saúde, à Prefeitura 
Municipal de juiz de Fora/ Centro de Saúde Pan Marechal, pelo período 
01/01/2015 a 31/12/2016, para regularizar situação funcional .

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE tRANSPoRtES E 
oBRAS PÚBLIcAS

Pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais

dispensa, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, EDuARDo EStEvES PIRES, MASP 10327229, do 
cargo de provimento em comissão DAI-26 ER1100112, do Departa-
mento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, a contar 
de 28/2/2015 .

dispensa, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, MARcuS tÚLIo SAPoREttI, MASP 10227890, 
do cargo de provimento em comissão DAI-26 ER1100095, do Departa-
mento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais .

nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o 
Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, JoAQuIM BENÍcIo 
SouZA E SILvA, para o cargo de provimento em comissão DAI-26 
ER1100111, de recrutamento amplo, para chefiar a 32ª Coordenado-
ria Regional - janaúba do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais .

nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e 
o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, ALBÉRt vINÍ-
cIuS tEoDoRo, para o cargo de provimento em comissão DAI-26 
ER1100112, de recrutamento amplo, para chefiar a 33ª Coordenado-
ria Regional - Pirapora do Departamento de Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais .

Atos do Governador
AtoS ASSINADoS PELo SENHoR GovERNADoR Do 
EStADo, EM DAtA DE oNtEM:

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE cASA cIvIL E DE RELA-
ÇÕES INStItucIoNAIS

Pela Imprensa Oficial de Minas Gerais

revoga, a contar desta data, o ato que atribuiu, nos termos da Lei Dele-
gada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 
27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a ANA 
PAuLA coStA MELo, MASP 1278768-5, a gratificação temporária 
estratégica GTEI-4 IO1100035 da Imprensa Oficial de Minas Gerais.

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho 
de 1952, ANA PAuLA coStA MELo, MASP 1278768-5, do cargo 
de provimento em comissão DAI-25 IO1100110, da Imprensa Oficial 
de Minas Gerais .

nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e 
o Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, ANDRÉ MARI-
NHo tEoDoRo, para o cargo de provimento em comissão DAI-25 
IO1100110, de recrutamento amplo, para chefiar a PROCURADORIA 
da Imprensa Oficial de Minas Gerais.

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE cuLtuRA

Pela Fundação de Arte de ouro Preto

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, FILoMENA GERALDo NEtA, MASP 1229265-2, 
do cargo de provimento em comissão DAI-19 AO1100181, da Funda-
ção de Arte de Ouro Preto .

nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e o 
Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, FILoMENA GERALDo 
NEtA, MASP 1229265-2, para o cargo de provimento em comissão 
DAI-18 AO1100143, de recrutamento amplo, para chefiar a Auditoria 
Seccional da Fundação de Arte de Ouro Preto .

PELA SEcREtARIA DE EStADo DE MEIo AMBIENtE E 
DESENvoLvIMENto SuStENtávEL

Pelo Instituto Estadual de Florestas

revoga, a contar desta data, o ato que atribuiu, nos termos da Lei Dele-
gada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, de 27 
de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a FERNANDA 
ANtuNES MotA, MASP 1153124-1, a gratificação temporária estra-
tégica GTEI-4 FL1100041 do Instituto Estadual de Florestas .

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, FERNANDA ANtuNES MotA, MASP 1153124-1, 
do cargo de provimento em comissão DAI-24 FL1100032, do Instituto 
Estadual de Florestas .
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