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e volumes máximos mensais de 18,9 m³ nos meses de dezembro e 
janeiro, e 27,72 m³ nos meses de fevereiro a novembro . Leia-se: Ponto 
de captação: Inicial: Lat .: 18°33’42,94”S e Long .: 47°09’43,30”W e 
Final: Lat .: 18°33’44,50”S e Long .: 47°14’11,70”W . Finalidade: Extra-
ção mineral, com o tempo de captação de 09:00 horas/dia, 24 dias/mês e 
12 meses/ano e volumes máximos mensais de 38 m³ . Município: Coro-
mandel - MG .
Retifica-se a portaria nº 03771 publicada dia 14/09/2018. Outorgada: 
M3 Investimentos Ltda, CNPJ: 35 .585 .711/0001-50 . onde se lê: 
vazão autorizada (l/s): 16,0 . Finalidade: Irrigação de 24,0 ha através 
do método de pivô central, com tempo de captação de 14:00 horas/dia, 
sendo 15 dias nos meses de janeiro, março, julho, outubro, novembro e 
dezembro, 10 dias nos meses de fevereiro, agosto e setembro e 25 dias 
nos meses de abril a junho e volumes máximos mensais de 12 .096,00 
m³ nos meses de janeiro, março, julho, outubro, novembro e dezembro, 
8 .064,00 m³ nos meses de fevereiro, agosto e setembro e 20 .160,00 m³ 
nos meses de abril a junho; área inundada (ha): 0,871; volume acumu-
lado (m³): 18661,31 . Leia-se: vazão autorizada (l/s): 30,0 . Finalidade: 
Irrigação de 60,0 ha através do método de pivô central, com tempo de 
captação de 20:00 horas/dia e 20 dias/mês e 12 meses/ano, e volumes 
máximos mensais de 43200,0 m³ . área inundada (ha): 3,5411 . volume 
acumulado (m³): 91926 . Município: Serra do Salitre - MG .
Retifica-se a portaria nº 02452 publicada dia 29/07/2017. Outorga-
dos: olvinto Fernandes resende e Marcelo Fernandes resende, CPFs: 
394 .035 .056-72 e 573 .305 .906 .06 . onde se lê: vazão outorgada em bar-
ramento a ser construído com volume acumulado de 113 .876,00 m³ e 
área inundada de 02,66 ha (l/s): 20,0 . Finalidade: Irrigação de uma área 
de 29,0 ha através do método de pivô central, com o tempo de capta-
ção de 18:00 horas/dia sendo 10 dias nos meses de novembro a janeiro, 
abril e maio, 05 dias nos meses de fevereiro e março, 15 dias nos meses 
de junho e julho e 20 dias nos meses de agosto a outubro e volumes 
máximos mensais de 12 .960,00 m³ nos meses de novembro a janeiro, 
abril e maio, 6 .480,00 m³ nos meses de fevereiro e março, 19 .440,00 
m³ nos meses de junho e julho e 25 .920,00 m³ nos meses de agosto 
a outubro . Leia-se: vazão outorgada em barramento a ser construído 
com volume acumulado de 146 .713,36 m³ e área inundada de 02,66 
ha (l/s): 334,0 . Finalidade: Irrigação de uma área de 589,25 ha através 
do método de pivô central, com o tempo de captação de 10:00 horas/
dia nos meses de dezembro a março e nos meses de junho a outubro e 
09:00 horas/dia nos meses de abril, maio e novembro, sendo 10 dias nos 
meses de dezembro a março e 30 dias nos meses de abril a novembro, 
e volumes máximos mensais de 120240,00 m³ nos meses de janeiro, 
fevereiro e março, 324648,00 m³ nos meses de abril, maio e novembro 
e 360720,00 m³ nos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro e 
dezembro . Município: Nova Ponte - MG .

Retifica-se a portaria nº 03457 publicada dia 22/08/2018. Outorgado: 
Porto de Areia Boa Sorte Ltda - ME, CNPJ: 10 .950 .218/0001-60 . onde 
se lê: Ponto de captação: Inicial: Lat . 19°29’02”S e Long . 49°04’04’’W 
e Final: Lat . 19°28’08’’S e Long . 49°04’56”W . vazão Autorizada 
(l/s): 0,2 . Finalidade: Extração mineral, com o tempo de captação de 
08:00 horas/dia e 20 dias/mês nos meses de outubro a maio e volu-
mes máximos mensais de 115,2 m³ . Leia-se: Ponto de captação: Inicial: 
Lat . 19°29’02”S e Long . 49°04’04’’W e Final: Lat . 19°27’58,70”S e 
Long . 49°05’08,20”W . vazão Autorizada (l/s): 0,1 . Finalidade: Extra-
ção mineral, com o tempo de captação de 08:00 horas/dia e 20 dias/
mês e 12 meses/ano e volumes máximos mensais de 57,6 m³ . Muni-
cípio: Prata - MG .
Retifica-se a portaria nº 00100 publicada dia 16/01/2018. Onde se 
lê: outorgado: Maria Alice Ferreira, CPF: 361 .067 .806-25 . Leia-se: 
outorgado: Marcelo Ferreira Pinto, CPF: 863 .603 .886-34 . Município: 
Araxá - MG .
Retifica-se a portaria nº 01330 publicada dia 26/04/2017. Onde se lê: 
outorgado: Luiz Lacerra, CPF: 117 .059 .739-49 . Leia-se: outorgado: 
Antônio Leonardo Lacerda, CPF: 843 .995 .389-53 . Município: roma-
ria – MG .
Retifica-se a portaria nº 00571 publicada dia 08/02/2018. Onde se lê: 
outorgado: Antônio de oliveira de Menezes, CPF: 120 .082 .149-15 . 
Leia-se: outorgado: Josafá de Freitas da Silva, CPF: 061 .496 .691-49 . 
Município: Monte Carmelo – MG .
Cancelamento:
Cancela-se a portaria nº 00294 publicada dia 27/02/2019, que indeferiu 
o processo nº 14072 de 09/05/2016 . requerente: Minerações Gerais 
Ltda – CNPJ: 02 .196 .839/0001-72 . Município: Inhaúma – MG .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta 
e cópia nas urGA’s, CENTrAL METroPoLITANA e TrIÂNGuLo 
MINEIro & ALTo PArANAÍBA . os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .
br .Belo Horizonte, 22 de outubro de 2020 .
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o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Leste de Minas, no uso da competência delegada pela Diretora Geral 
do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da Por-
taria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados 
abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos administra-
tivos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos: *Processo n° 
24156/2020, usuário: Magban Mármores e Granitos Aquidaban Ltda, 
Franciscópolis, Deferido com condicionantes, Portaria n°1508022/2020 . 
*Processo n° 28733/2020, usuário: Frical Alimentos Ltda, Caratinga, 

Deferido com condicionantes, Portaria n°1508102/2020 . *Processo n° 
28736/2020, usuário: Frical Alimentos Ltda, Caratinga, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1508103/2020 . *Processo n° 28735/2020, 
usuário: Frical Alimentos Ltda, Caratinga, Deferido com condicionan-
tes, Portaria n°1508104/2020 . *Processo n° 28734/2020, usuário: Fri-
cal Alimentos Ltda, Caratinga, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1508105/2020 . *Processo n° 43325/2020, usuário: TCC - Transmis-
sora Caminhos do Café S .A ., Mutum, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1508106/2020 . *Processo n° 44606/2020, usuário: Murol 
Empreendimentos e Participações Ltda, João Monlevade, Deferido com 
condicionantes, Portaria n°1508109/2020 . *Processo n° 39021/2020, 
usuário: Petrol rede de Postos de Combustíveis Ltda, Governador 
valadares, Deferido com condicionantes, Portaria n°1508110/2020 . 
*Processo n° 33680/2020, usuário: Serviço Autônomo de água e 
Esgoto de Guanhães, Guanhães, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1508111/2020 . os Processos Administrativos encontram-se disponí-
veis para consulta e cópia na urGA Leste de Minas . os dados contidos 
nas referidas decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .
mg .gov .br . Governador valadares, 22 de outubro de 2020 .
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o Coordenador da unidade regional de Gestão das águas, urGA 
Central Metropolitana, no uso da competência delegada pela Diretora 
Geral do Instituto Mineiro de Gestão das águas – Igam, por meio da 
Portaria Igam nº 12 de 02 de maio de 2018, cientificam os interessados 
abaixo relacionados das decisões proferidas nos processos administrati-
vos de outorga de Direito de uso de recursos Hídricos:
*Processo n° 25593/2013, usuário: Auto Posto Expresso, Belo Hori-
zonte, Deferido com condicionantes, Portaria n°1308097/2020 . *Pro-
cesso n° 03635/2010, Usuário: BEPREM - Beneficência da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, Lagoa Santa, Deferido com condicio-
nantes, Portaria n°1308099/2020 . *Processo n° 06478/2018, usuário: 
Rima Agroflorestal Ltda, Entre Rios de Minas, Deferido com condi-
cionantes, Portaria n°1308100/2020 . *Processo n° 11862/2014, usu-
ário: Artur Luiz de Moura, Felixlândia, Deferido com condicionantes, 
Portaria n°1308101/2020 . *Processo n° 12894/2014, usuário: Maria do 
Carmo de oliveira, Inhaúma, Deferido com condicionantes, Portaria 
n°1308108/2020 .
Arquiva-se o processo nº . 22267 de 27/09/2013 . requerente: Mar-
cos Gomes Carneiro – CNPJ/CPF: 018 .310 .705-53 - Curso d’água: 
Afluente do rio das Velhas – Motivo: A intervenção ocorre desde fora 
do leito do curso de agua não se caracterizando como canalização ao 
longo do trecho do córrego ou retificação. Portanto a obra de contenção 
de desmoronamentos de encostas das águas pluviais com o seu descarte 

no afluente do rio das Velhas não se enquadra em objeto de analise desta 
equipe técnica . Município: Santa Luzia – MG .
Arquiva-se o processo nº . 12922 de 23/07/2012 . requerente: Califór-
nia Incorporações Imobiliárias Ltda – CNPJ/CPF: 09 .039 .436/0001-69 
- Curso d’água: Afluente do ribeirão dos Cristais – Motivo: A interven-
ção ocorre desde fora do leito do curso de agua não se caracterizando 
como canalização ao longo do trecho do córrego ou retificação. Por-
tanto a canalização das águas pluviais com o seu descarte no afluente do 
ribeirão dos Cristais não se enquadra em objeto de analise desta equipe 
técnica . Município: Nova Lima – MG .
Arquiva-se o processo nº . 13298 de 15/05/2015 . requerente: M & L 
Participações Ltda – CNPJ/CPF: 11 .314 .229/0001-17 - Curso d’água: 
Córrego Pinheiro – Motivo: Considerando os termos do Artigo 54-A, 
Incisos I e II da Portaria Igam nº 48/2019 . Município: Capim Branco 
– MG .
Arquiva-se o processo nº . 09837 de 11/06/2012 . requerente: EPo Enge-
nharia Planejamento e obras Ltda – CNPJ/CPF: 42 .764 .217/0001-18 - 
Curso d’água: rio das velhas – Motivo: Considerando o Artigo 32 do 
Decreto nº 47 .705/2019 . Município: ouro Preto – MG .
Arquiva-se o processo nº . 09838 de 11/06/2012 . requerente: EPo Enge-
nharia Planejamento e obras Ltda – CNPJ/CPF: 42 .764 .217/0001-18 - 
Curso d’água: Córrego da Praia – Motivo: Considerando o Artigo 32 do 
Decreto nº 47 .705/2019 . Município: ouro Preto – MG .
Arquiva-se o processo nº . 10929 de 27/06/2012 . requerente: Célia 
regina de Araújo – CNPJ/CPF: 048 .406 .376-60 - Curso d’água: Cór-
rego do Capão do Cedro – Motivo: Foi constatado que a área de drena-
gem informada foi menor do que o responsável técnico informou e se 
situa no córrego Capão do Cedro e não no curso de agua informado pelo 
requerente . Além de ter sido encontrada uma área de drenagem menor, 
a vazão disponível referente a 30 % da Q7,10 = 0 .00105 m³/s, sendo 
assim menor que o solicitado para a demanda que é de 0 .006297 m³/s . 
Município: Igarapé – MG .
Arquiva-se o processo nº . 23347 de 10/10/2013 . requerente: Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE – CNPJ/CPF: 
05 .480 .378/0001-53 - Curso d’água: Córrego Bebedouro – Motivo: 
Considerando que o requerente optou pelo arquivamento do processo . 
Município: Lagoa Santa – MG .
os Processos Administrativos encontram-se disponíveis para consulta e 
cópia na urGA Central Metropolitana . os dados contidos nas referidas 
decisões estarão disponíveis no site do IGAM, www .igam .mg .gov .br . 
Belo Horizonte, 22 de outubro de 2020 .
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Secretário: otto Alexandre Levy reis

Expediente
rESoLuÇÃo CoNJuNTA SEPLAG/uEMG Nº 10 .254, DE 20 DE ouTuBro DE 2020

Dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos da universidade do Estado de Minas Gerais .
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO e a REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que lhes conferem o inciso III do §1º do art. 93 da Constituição do Estado de 1989, o inciso IV, alínea “d” do art. 32 e o inciso IV do 
art . 44, ambos da Lei n .º 23 .304, de 30 de maio de 2019, tendo em vista o disposto no art . 4º - A da Lei nº 23 .631, de 02 de abril 2020, acrescentado pelo art . 1º da Lei nº 23 .683, de 7 de agosto de 2020, 
rESoLvEM:
Art. 1º - Ficam suspensos, durante o período de 20 de março de 2020 até o fim do estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19, os prazos de validade dos concursos públicos da Universidade do Estado de Minas Gerais listados no Anexo I desta Resolução.
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20/03/2020 .

Belo Horizonte, 21 de outubro de 2020 .
otto Alexandre Levy reis

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Lavínia rosa rodrigues
reitora da universidade do Estado de Minas Gerais

ANExo I

EDITAL DATA DA PuBLICAÇÃo DA HoMoLoGAÇÃo DATA PuBLICAÇÃo DA 
ProrroGAÇÃo DA vIGÊNCIA PrAZo DE vALIDADE ESTABELECIDo No EDITAL DATA FINAL DA vIGÊNCIA ANTES DA 

SuSPENSÃo Do PrAZo DE vALIDADE
uEMG Nº . 01/2018 13/11/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 13/11/2021
uEMG Nº . 02/2018 27/11/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 27/11/2021
uEMG Nº . 03/2018 07/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 07/12/2021
uEMG Nº . 04/2018 07/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 07/12/2021
uEMG Nº . 05/2018 07/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 07/12/2021
uEMG Nº . 06/2018 10/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 10/12/2021
uEMG Nº . 07/2018 10/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 10/12/2021
uEMG Nº . 08/2018 10/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 10/12/2021
uEMG Nº . 09/2018 12/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 12/12/2021
uEMG Nº . 10/2018 13/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 13/12/2021
uEMG Nº . 11/2018 13/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 13/12/2021
uEMG Nº . 12/2018 13/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 13/12/2021
uEMG Nº . 13/2018 13/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 13/12/2021
uEMG Nº . 14/2018 14/12/2019 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 14/12/2021
uEMG Nº . 15/2018 25/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 25/01/2022
uEMG Nº . 16/2018 25/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 25/01/2022
uEMG Nº . 17/2018 25/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 25/01/2022
uEMG Nº . 18/2018 25/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 25/01/2022
uEMG Nº . 19/2018 25/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 25/01/2022
uEMG Nº . 20/2018 24/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 24/01/2022
uEMG Nº . 21/2018 18/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 18/01/2022
uEMG Nº . 22/2018 04/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 04/01/2022
uEMG Nº . 23/2018 25/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 25/01/2022
uEMG Nº . 24/2018 30/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 30/01/2022
uEMG Nº . 25/2018 30/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 30/01/2022
uEMG Nº . 26/2018 21/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 21/01/2022
uEMG Nº . 27/2018 21/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 21/01/2022
uEMG Nº . 28/2018 21/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 21/01/2022
uEMG Nº . 29/2018 21/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 21/01/2022
uEMG Nº . 30/2018 28/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 28/01/2022
uEMG Nº . 31/2018 24/01/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 24/01/2022
uEMG Nº . 32/2018 23/01/2020 e 03/04/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 23/01/2022 e 03/04/2022
uEMG Nº . 01/2019 08/02/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 08/02/2022
uEMG Nº . 02/2019 11/02/2020 - 02 (dois) anos, a contar da data da publicação de sua homologação, podendo ser prorrogadopor igual período 11/02/2022
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ACuMuLAÇÃo DE CArGoS, EMPrEGoS 
E FuNÇÕES PÚBLICoS

A Diretora da Diretoria Central de Gestão dos Direitos do Servidor, 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, tendo em vista o 
disposto no art . 38, inciso II, do Decreto nº 47 .727, de 02 de outubro 
de 2019, faz saber aos interessados abaixo relacionados da decisão do 
estudo de seus processos de acumulação de cargos .
Decisão: acumulações lícitas, nos termos do artigo 37, inciso xvI, alí-
neas “a”, “b” e “c”; artigo 37 § 10; art. 38, inciso III; artigos 42 e 142; 
artigo 95, parágrafo único, inciso I; artigo 128, § 5º, inciso II, alínea 
“d”, todos da Constituição Federal de 1988, e artigo 17, §§ 1º e 2º dos 
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição 
Federal de 1988, comprovada a compatibilidade das cargas horárias .
-SECrETArIA DE ESTADo DE SAuDE:
JuLIo JoSE GAMBoGI rEIS MAIA -Masp 1471550-2, FGr - 
MEDICo PLANToNISTA/MEDICo(FuNDo MuNICIPAL DE 
SAÚDE DE BETIM); MArIA ANGELA DE AZEvEDo SANToS 
-Masp 1478753-5, EPGS(ENFErMEIro)/ENFErMEIro (BELo 
HorIZoNTE) .
-SECrETArIA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo:
-SrE METroPoLITANA A:
vIvIANE LIMA ToLEDo -Masp 1261650-4, PEB/PEB; vANIA 
MArIA ZANoN -Masp 1438450-7, PEB/ProFESSor(CAETÉ); 
vINICIuS BrENo DoS SANToS -Masp 1080872-3, PEB/PEB; MAr-
CIA MArIA ASSuNCAo -Masp 0373511-5, PEB(APoSENTADo)/
PEB; FrANCISCA GABrIELA LoPES roSADo -Masp 1420179-2, 
PEB/PEB; JuLIANA vENANCIo PErEIrA -Masp 1138589-5, PEB/
EEB .

-SrE METroPoLITANA B:
DANuBIA rAFAELA MEIrELES MorATo -Masp 1430636-9, 
PEB/PEB; ELIAS CANDIDo DE oLIvEIrA -Masp 1346532-3, 
PEB/PEB; JoANA INES CorrEA BATISTA -Masp 0819435-9, PEB/
PEB; JoSIMAr EMANuEL SANToS -Masp 1298608-9, PEB/PEB; 
CLEuNEIA FErrEIrA DE MELo -Masp 0952750-8, PEB/PEB; 
LuCIANE LoPES DE SouZA -Masp 0932202-5, PEB/PEB; LAvINA 
IrENE SoArES FIGuEIrEDo -Masp 1353266-8, PEB/PEB .
-SrE DE ALMENArA:
DANILo SILvA PINTo -Masp 1166786-2, PEB/
ProFESSor(PALMoPoLIS); MArIA vANIA FErrEIrA 
SILvA -Masp 1326734-9, PEB/ESPECIALISTA EM EDuCAÇÃo 
BáSICA(SANTA MArIA Do SALTo); ELISTAYANA rIBEIro 
MEIrELES -Masp 1431955-2, PEB/ProFESSor(CurrAL DE 
DENTro); JuCILENE PErEIrA GuIMArAES -Masp 1363991-9, 
PEB/ATB .
-SrE DE ArACuAI:
oDETE ALvES DoS SANToS -Masp 1334284-5, PEB/PEB; MAI-
rIA ALvES BAHIA MACHADo -Masp 1394634-8, PEB/PEB .
-SrE DE CAMPo BELo:
oNEZIA ALvES DE ALMEIDA vIEIrA -Masp 1181616-2, PEB/
PEB .
-SrE DE CAxAMBu:
rENAN FArIA DE SIQuEIrA -Masp 1486392-2, PEB/ProFESSor 
DE EDuCAÇÃo FISICA(ALAGoA) .
-SrE DE CoNSELHEIro LAFAIETE:
CrISTIANE rEZENDE SILvA -Masp 1448467-9, PEB/PEB .
-SrE DE CoroNEL FABrICIANo:
ADELAINE DE oLIvEIrA SILvA -Masp 0618994-8, PEB/PEB; 
SoNIA MArIA BArBoSA -Masp 1056690-9, EEB/ProFESSor 

II(IPATINGA); GISELLE MArTINS CouTINHo -Masp 1330892-9, 
PEB/PEB; ADrIANA MAGALHAES DA SILvA -Masp 1228597-9, 
PEB/PEB .
-SrE DE CurvELo:
LAurICIo LuIZ CoSTA -Masp 0434850-4, PEB/PEB; ELIANE 
APArECIDA DE ALMEIDA SANToS -Masp 1443796-6, PEB/PEB; 
CArLA DA CoNCEICAo CASTro -Masp 1201100-3, PEB/ESPE-
CIALISTA EM EDuCAÇÃo(BuENÓPoLIS); roDrIGo CArvA-
LHo LEITE -Masp 0453790-8, PEB/PEB .
-SrE DE DIAMANTINA:
DAYANA GoMES -Masp 1413342-5, PEB/PEB; ALINE CINTIA 
PErEIrA rIBEIro -Masp 1406372-1, PEB/ProFESSor(SErro); 
GrACIELE DE JESuS Do NASCIMENTo -Masp 1110230-8, PEB/
PEB; KELLY CrISTINA NuNES roCHA roDrIGuES -Masp 
1001682-2, PEB/ProFESSor(rIo vErMELHo); MAGNA DA 
CoNCEICAo SArAIvA -Masp 1076652-5, PEB/PEB .
-SrE DE DIvINoPoLIS:
EvALDo HoNorIo -Masp 1105640-5, PEB/PEB; GISELE 
GuIMArAES ArAuJo CoSTA -Masp 0886501-6, PEB/
ProFESSor(CArMÓPoLIS DE MINAS); MArIA EMILIA APArE-
CIDA DE ASSIS -Masp 1160752-0, PEB/ProFESSor(CArMÓPoLIS 
DE MINAS); rAISSA DE SouSA CuSToDIo -Masp 1472036-1, 
PEB/PEB; TIELE DE JESuS NASCIMENTo -Masp 1487794-8, 
PEB/ProFESSor(DIvINÓPoLIS); FErNANDA DA SILvA NAS-
CIMENTo -Masp 1164080-2, PEB/PEB; HuLIANE DE SouSA 
PINTo -Masp 1436333-7, PEB/PEB; PATrICIA NISLENE DA 
SILvA -Masp 1132847-3, PEB/ProFESSor(CoLÉGIo TIrADEN-
TES PMMG); JuLIANA DE oLIvEIrA GArCIA -Masp 1065982-9, 
EEB/ProFESSor(BAMBuÍ); roGErIo SANToS DALESSAN-

Dro -Masp 1014649-6, PEB/PEB; JANAINA MICHELE CAETANo 
-Masp 1487966-2, PEB/ProFESSor (CArMo Do CAJurÚ) .
-SrE DE GovErNADor vALADArES:
EDMA APArECIDA PErEIrA NErES -Masp 0949792-6, PEB/
PEB; CuSToDIo DA SILvEIrA -Masp 0562379-8, PEB/PEB; APA-
rECIDA rENATA SILvA oLIvEIrA MILLArD -Masp 1383315-7, 
PEB/ProFESSor(FrEI INoCÊNCIo); ADrIELY ELLEr BorGES 
TEoDoro -Masp 1190224-4, PEB/ProFESSor(CoNSELHEIro 
PENA); IGor IGLESIA LACErDA DA SILvA -Masp 1350406-3, 
PEB/ProFESSor MuNICIPAL(GovErNADor vALADArES); 
IrANI CArLoS DE SouZA ArAuJo -Masp 1176754-8, PEB/Pro-
FESSor GrADuADo(FrEI INoCÊNCIo); JANETE LuCIA DE 
LIMA TEIxEIrA -Masp 0511096-0, PEB/PEB; WELIToN vINICIo 
DE oLIvEIrA ALMEIDA -Masp 1245708-1, PEB/PEB; GISELY 
GABrIELA MIrANDA DoS SANToS -Masp 1418848-6, PEB/
PEB .
-SrE DE GuANHAES:
AIMEE CArLA FErrEIrA SoArES -Masp 0882326-2, PEB/PEB; 
DANIEL BorGES PErPETuo -Masp 1300523-6, PEB/ProFESSor 
DE EDuCAÇÃo BASICA(vIrGINÓPoLIS); LEDA FErrEIrA DE 
LIMA BICALHo -Masp 0351013-8, PEB(APoSENTADo)/PEB .
-SrE DE ITAJuBA:
NILvA CAETANo MENDES -Masp 0336001-3, PEB/
PEB(ExErCENDo vICE-DIrECAo) .
-SrE DE JANAuBA:
PAuLA LIDIANE ANTuNES DE SouSA -Masp 1163503-4, PEB/
PEB .
-SrE DE JuIZ DE ForA:
GABrIELA ALvES DA SILvA ALMEIDA -Masp 1231274-0, PEB/
ProFESSor(JuIZ DE ForA); LuZIA MArIA DE MELo vIEIrA 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202010222229230126.
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