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usando da competência delegada pelo art . 1º, vIII, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, revoga o ato que atribuiu, nos termos 
da Lei Delegada 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 viLENE EuLáLio DE mAGALHÃES, MASP 385687/9, a gra-
tificação temporária estratégica GTED-3 PS1100131 da Secretaria de 
Estado de Administração Prisional, a contar de 4/4/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, LuciANA PAtrÍciA DoS 
SANtoS FErrEirA, MASP 12185435, do cargo de provimento em 
comissão DAD-4 PS1100409 da Secretaria de Estado de Administração 
Prisional, a contar de 22/3/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, viLENE EuLáLio DE mAGA-
LHÃES, MASP 385687/9, do cargo de provimento em comissão 
DAD-6 PS1100091 da Secretaria de Estado de Administração Prisio-
nal, a contar de 4/4/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, cELiNA DE FátimA tEixEirA 
DE oLivEirA, MASP 373 .758-2, do cargo de provimento em comis-
são DAD-5 PS1100360 da Secretaria de Estado de Administração Pri-
sional, a contar de 15/2/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, nos termos do art . 106, alínea 
“b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, EDuArDo ANtÔNio 
ANDrADE Amorim, MASP 1392562/3, do cargo de provimento 
em comissão DAD-4 PS1100411 da Secretaria de Estado de Adminis-
tração Prisional .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, dispensa ADriANo DE oLi-
vEirA rAmoS, MASP 1080735/2, da função gratificada FGD-1 
PS1100082 da Secretaria de Estado de Administração Prisional, a con-
tar de 17/01/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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, 
EDuArDo ANtoNio ANDrADE Amorim, MASP 13925623, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-6 PS1100091, de recru-
tamento amplo, para dirigir o Centro de Apoio Médico e Pericial da 
Secretaria de Estado de Administração Prisional .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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, ALiNE DANiELLE SiLvA PErEirA, MASP 13771985, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-4 PS1100409, de recruta-
mento amplo, para dirigir a Diretoria de Atendimento ao Indivíduo Pri-
vado de Liberdade do Centro de Apoio Médico e Pericial da Secretaria 
de Estado de Administração Prisional .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, 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, FLávio DE JESuS cAmArGoS, MASP 1215080/1, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-4 PS1100411, de recrutamento 
amplo, para dirigir a Diretoria Administrativa do Centro de Apoio 
Médico e Pericial da Secretaria de Estado de Administração Prisional .

no uso de suas atribuições, designa SANDEr JÚNior PiNto DE 
oLivEirA, MASP 1105153-9, ocupante do cargo de provimento em 
comissão DAD-5 PS1100368, para responder pela Diretoria de Logís-
tica, Material e Patrimônio da Secretaria de Estado de Administração 
Prisional, de 03/04/2017 a 14/07/2017 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE cuLturA

usando da competência delegada pelo art . 1º, vIII, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, revoga o ato que atribuiu, nos ter-
mos da Lei Delegada 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 AuGuStA APArEciDA corDovAL cAEtANo, MASP 
171412-0, a gratificação temporária estratégica GTED-3 CL1100024 
da Secretaria de Estado de Cultura, a contar de 3/4/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, AuGuStA APArE-
ciDA corDovAL cAEtANo, MASP 171412-0, do cargo de pro-
vimento em comissão DAD-4 CL1100188 da Secretaria de Estado de 
Cultura, a contar de 3/4/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alí-
nea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, mAriA DE FátimA 
DA SiLvA corSiNo, MASP 360104-4, do cargo de provimento em 
comissão DAD-4 CL1100189 da Secretaria de Estado de Cultura, a 
contar de 07/04/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, PEDro ANtoNio 
rEZENDE DA cuNHA, MASP 383562-6, do cargo de provimento 
em comissão DAD-2 CL1100057 da Secretaria de Estado de Cultura, 
a contar de 23/03/2017 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º, vIII, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, nos termos da Lei Delegada 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, e considerando a justificativa 
publicada no órgão oficial de 11/4/2017, atribui a cArLoS tADEu 
viLLANi mArQuES, MASP 326369-6, diretor da Diretoria Cen-
tral de Perícia Médica, a gratificação temporária estratégica GTED-4 
PH1100286 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .

Pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas 
Gerais

usando da competência delegada pelo art . 4º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, autoriza, nos termos do art . 76 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado, lotado no Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, a afastar-se 
de suas atribuições, no período de 04/05/2017 a 11/05/2017, para parti-
cipar da DDW - Digestive Disease Week, em Chicago / EuA, sem pre-
juízo do vencimento e vantagens do cargo, ficando vedado o pagamento 
de demais despesas vinculadas a mesma: 
ITIBERE PESSOA DA COSTA, MASP 1072142-1, MEDSS, NÍvEL 
v, GRAu B . 

usando da competência delegada pelo art . 4º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, autoriza, nos termos do art . 76 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado, lotado na Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, a afastar-se 
de suas atribuições, no período de 10/05/2017 a 18/05/2017, para par-
ticipar da AuA 2017, em Boston / EuA, sem prejuízo do vencimento 
e vantagens do cargo, ficando vedado o pagamento de demais despesas 
vinculadas a mesma: 
RAFAEL DA SILvEIRA DE CASTILHO JACOB, MASP 1074161-9, 
MEDSS, NÍvEL Iv, GRAu C . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SEGurANÇA PÚBLicA

usando da competência delegada pelo art . 1º, vIII, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, nos termos da Lei Delegada 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, e considerando a justi-
ficativa publicada no órgão oficial de 12/04/2017, atribui a AFoNSo 

roDriGuES mAriANo JÚNior, MASP 1229759 / 4, diretor da 
Diretoria de Monitoramento Estratégico do Sistema Socioeducativo, a 
gratificação temporária estratégica GTED-4 JD1100586 da Secretaria 
de Estado de Segurança Pública .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vIII, do Decreto nº 
45 .055, de 10 de março de 2009, nos termos da Lei Delegada 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, e considerando a jus-
tificativa publicada no órgão oficial de 12/04/2017, atribui a BEA-
triZ imAcuLADA DA PAZ SouSA, MASP 1184247/3, diretora 
da Diretoria de Orientação Socioeducativa, a gratificação temporária 
estratégica GTED-4 JD1100081 da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública .

retifica o ato de Revogação de HuGo mAiA ALvES DA coStA, da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, publicado em 11/04/2017: 
fazendo constar no texto original “a contar de 05/04/2017” .

retifica o ato de Exoneração de HuGo mAiA ALvES DA coStA, da 
Secretaria de Estado de Segurança Pública, publicado em 11/04/2017: 
fazendo constar no texto original “a contar de 05/04/2017” .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE trABALHo E DESEN-
voLvimENto SociAL

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, ELiSÂNGELA 
miLLArD corrÊA cAmEriNo, MASP 1396440-8, do cargo de 
provimento em comissão DAD-4 Su1102693 da Secretaria de Estado 
de Trabalho e Desenvolvimento Social, a contar de 10/4/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, PuEBLA cASSiNi viEirA, 
MASP 1213585-1, do cargo de provimento em comissão DAD-1 
Su1100189 da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento 
Social, a contar de 2/3/2017 .

usando da competência delegada pelo art . 1º, vI, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, dispensa LEoNArDo AGuiLAr FEr-
rEirA ALoNSo, MASP 752801-1, da função gratificada FGD-7 
Su1100277 da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento 
Social, a contar de 17/4/2017 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 3º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 
de janeiro de 2002, e nos termos do art . 87, v, da Lei nº 7 .109, de 13 
de outubro de 1977, convalida, a fim de regularizar a situação funcio-
nal da servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação, a prorrogação da adjunção à APAE de Carlos Chagas, de 
01 .01 .2017 a 20 .02 .2017, com ônus para o órgão de origem: 
SRE de Teófilo Otoni 
EuZILMA CARDOSO RIBEIRO, MASP 291589-0, PEB - ADM 2 .

usando da competência delegada pelo art . 3º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 
31 de janeiro de 2002, e nos termos do art . 87, v, da Lei nº 7 .109, de 
13 de outubro de 1977, convalida, a fim de regularizar a situação fun-
cional da servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria de Estado 
de Educação, a prorrogação da adjunção à APAE de Além Paraíba, de 
01 .01 .2017 a 06 .02 .2017, com ônus para o órgão de origem: 
SRE de Leopoldina 
JOANA DARC MACHADO DE CARvALHO, MASP 389257-7, PEB 
- ADM 1 .

usando da competência delegada pelo art . 3º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 
de janeiro de 2002, e nos termos do art . 87, v, da Lei nº 7 .109, de 13 de 
outubro de 1977, convalida, a fim de regularizar a situação funcional 
da servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria de Estado de Edu-
cação, a prorrogação da adjunção à APAE de Araguari, de 01 .01 .2017 a 
12 .02 .2017, com ônus para o órgão de origem: 
SRE de uberlândia 
MARIA HELENA MACHADO, MASP 365990-1, PEB - ADM 1 .

usando da competência delegada pelo art . 3º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 
de janeiro de 2002, e nos termos do art . 87, v, da Lei nº 7 .109, de 13 
de outubro de 1977, convalida, a fim de regularizar a situação funcio-
nal da servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria de Estado de 
Educação, a prorrogação da adjunção ao Núcleo Assistencial Caminhos 
Para Jesus - Ensino Especial, de 01 .01 .2016 a 31 .12 .2016, com ônus 
para o órgão de origem: 
LuCIMAR RODRIGuES DE ALMEIDA FIGuEIREDO, MASP 
614786-2, PEB - ADM 1, SRE METROPOLITANA A . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 
31 de janeiro de 2002, e nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, convalida, a fim de regularizar a situação funcional da 
servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria de Estado de Educa-
ção, a prorrogação da disposição à Prefeitura Municipal de Governador 
valadares, no período de 01 .01 .2016 a 31 .12 .2016, sem ônus para o 
órgão de origem: 
SANDRA GuEDES ROGAI DE SOuZA, MASP 939209-3, PEB - 
ADM 1 . 

usando da competência delegada pelo art . 3º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 
de janeiro de 2002, e nos termos do art . 87, v, da Lei nº 7 .109, de 13 de 
outubro de 1977, convalida, a fim de regularizar a situação funcional 
da servidora abaixo relacionada, lotada na Secretaria de Estado de Edu-
cação, a prorrogação da adjunção ao Serviços de Promoção ao Menor 
e à Família - SERPAF, de 01 .01 .2016 até 31 .12 .2016, com ônus para 
o órgão de origem: 
SRE de Sete Lagoas - Convênio SEE/Serviço Promocional de Assistên-
cia à Família n° 772/2012 vigente até 31 .12 .2016: 
CONCEICAO MARIA GuISCEM, MASP 285100-4, PEB - ADM 1 . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, a servidora abaixo relacionada lotada na Secre-
taria de Estado de Educação à disposição da Prefeitura Municipal de 
Camacho, para ocupar o cargo de Secretário Municipal de Educação, 
em prorrogação, de 01 .01 .2017 a 31 .12 .2017, sem ônus para o órgão de 
origem, para regularizar situação funcional: 
MARIA LuIZA ROSA LAMOuNIER, MASP 265214-7, PEB - ADM 
2, SRE CAMPO BELO . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Educação à disposição da Prefeitura Municipal de Capitão 
Andrade, até 31 .12 .2017, sem ônus para o órgão de origem: 
JOSE DE LANA, MASP 1325358-8, ATB - ADM 3, SRE GOvERNA-
DOR vALADARES . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, os servidores abaixo relacionados lotados na 
Secretaria de Estado de Educação à disposição da Polícia Militar de 
Minas Gerais - Colégio Tiradentes, em prorrogação, de 01 .01 .2017 a 
31 .12 .2017, sem ônus para o órgão de origem, para regularizar situ-
ação funcional: 
ELINO GOMES, MASP 297976-3, PEB - ADM 1, SRE MONTES 
CLAROS;
PAuLINA FREIRE LEMOS, MASP 353908-7, PEB - ADM 1, SRE 
PASSOS . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Educação à disposição da Prefeitura Municipal de São 
Joaquim de Bicas, até 31 .12 .2017, sem ônus para o órgão de origem: 
JuSCELINO RIBEIRO COSTA, MASP 981013-6, PEB - ADM 1 E 
PEB - ADM 2, SRE METROPOLITANA B . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, a servidora abaixo relacionada lotada na Secre-
taria de Estado de Educação à disposição da Prefeitura Municipal de 
Senhora de Oliveira, para ocupar o cargo de Chefe de Departamento 
Municipal de Educação, em prorrogação, de 01 .01 .2017 a 31 .12 .2017, 
sem ônus para o órgão de origem, para regularizar situação funcional: 
ROSILENE DA SILvA ARAÚJO, MASP 819902-8, PEB - ADM 3, 
SRE CONSELHEIRO LAFAIETE . 

usando da competência delegada pelo art . 1º, I, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria 
de Estado de Educação à disposição da Prefeitura Municipal de Esme-
raldas, até 31 .12 .2017, sem ônus para o órgão de origem: 
PAuLO PIMENTEL TEIxEIRA, MASP 1093861-1, PEB - ADM 3, 
SRE METROPOLITANA B . 

usando da competência delegada pelo art . 4º do Decreto nº 45 .055, de 
10 de março de 2009, autoriza, nos termos do art . 76 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, a servidora abaixo relacionada, lotada na Secre-
taria de Estado de Educação, a afastar-se de suas atribuições, no perí-
odo de 17/04/2017 a 01/05/2017, para participar do Campeonato Mun-
dial Máster de Orientação, em Auckland/Nova Zelândia, sem prejuízo 
do vencimento e vantagens do cargo, ficando vedado o pagamento de 
demais despesas vinculadas ao mesmo: 
ELAINE DE CáSSIA CARDOSO FARIA, MASP 390861-3, PEBIIIP/
ADMISSÃO 1, NO ExERCÍCIO DA FuNÇÃO GRATIFICADA DE 
vICE-DIRETOR, EE MESSIAS PEDREIRO, uBERLÂNDIA, SRE 
uBERLÂNDIA . 
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Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: Odair José da Cunha

Expediente
SuPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E 
FINANÇAS

Ato do SENHOR DIRETOR
DIRETOR: GERALDO MOREIRA SOARES

Competência delegada pela Resolução SEGOv Nº 600/2017, publicada 
em 25/03/2017 .

AuTORIZA AFASTAMENTO PARA GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO, 
nos termos da Resolução SEPLAG nº . 22 de 25/04/2003, à servidora 
MASP 371242-9, AMIRA CHEBLY ALvES, Auxiliar de Serviços 
Governamentais, nível Iv, grau F, símbolo AuSG4, por 01 (um) mês 
referente ao 5º quinquênio, a partir de 02/05/2017 .

Retificação: Na publicação do “MG” de 18/04/2017, onde se lê: Reso-
lução SEGOv nº 428/2015, publicada em 06/03/2015, leia-se: Resolu-
ção SEGOv nº 600/2017, publicada em 25/03/2017 .
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Secretaria de Estado 
de casa civil e de 

relações institucionais
Secretário: Marco Antônio Rezende Teixeira

Expediente
SuPERINTENDÊNCIA DE PESSOAL DOS SERvIÇOS 

NOTARIAIS E DE REGISTRO E DE CONCESSÃO CARTORIAL
PROCESSO ADMINISTRATIvO – CONCLuSÃO

CONCLuI PROCESSO ADMINISTRATIvO nº 017/SPSNRCC/2016, 
instaurado conforme publicação no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais em 22/12/2016 e nos termos da Lei nº 14 .184/2002, pela resti-
tuição aos cofres públicos, considerando que não houve o pagamento, 
referente aos valores recebidos indevidamente pelos sucessores de 
M .A .S, Masp 451195-2, bem como o decurso do prazo para recurso .

Letícia Moraes Torres
Masp 1 .160 .109-3

(Resolução Conjunta SEGOv/SECCRI Nº 01/2017)
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Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento
Secretário: Pedro Cláudio Coutinho Leitão

Expediente
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICuLTuRA, 

PECuáRIA E ABASTECIMENTO
Atos da Chefe de Gabinete: Lívia Maria Siqueira Fernandes

A Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, no uso de suas atribuições legais, concede:
Férias Prêmio Afastamento
Afastamento para usufruto de férias prêmio, nos termos da Resolução 
SEPLAG nº 22, de 25 .04 .2003, à servidora Eliane Ferreira Lima Mar-
tins, Masp 900 .794-9, 01 (um) mês referente ao 6º quinquênio, a contar 
de 05 .04 .2017 .
Afastamento Preliminar à Aposentadoria
Registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria por Invalidez, nos 
termos do § 6º do artigo 36 da CE/1989, da servidora Margaret Reis 
Savini Santos, Masp 365 .809-3, a contar de 09 .11 .2016, no cargo de 
Auxiliar de Serviços Operacionais, Nível Iv, Grau H, nos termos do 
Extrato de Laudo Médico nº 045/2017, emitido em 31 .03 .2017, pela 
Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional/
SEPLAG .
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RESOLuÇÃO Nº 1 .454 DE 20 DE ABRIL DE 2017 .
Designa servidor para responder pelas ações, nos casos em que 
especifica.
O SECRETáRIO DE ESTADO DE AGRICuLTuRA, PECuáRIA E 
ABASTECIMENTO, no uso das atribuições conferidas pelo inciso III, 
do § 1º, do artigo 93 da Constituição do Estado e tendo em vista o dis-
posto na Lei Estadual nº 22 .257, de 27 de julho de 2016, e no Decreto 
Estadual nº 47 .144, de 25 de janeiro de 2017,
RESOLvE:
Art . 1º - Designar o servidor Luiz Afonso vaz de Oliveira, Masp 
1 .255 .111-5, Assessor do Gabinete, para responder pela ação de arti-
culação com as entidades vinculadas ao sistema agropecuário, outras 
entidades governamentais (estadual e federal) e não governamentais 
para melhoria no processo de produção, de pós-colheita, de armaze-
nagem, de transporte, de redução nas perdas e de comercialização das 
frutas do Projeto Jaíba, bem como da certificação via protocolo “PI 
– Produção Integrada” ou outro protocolo reconhecido nacional ou 
internacionalmente .

Art . 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 
Belo Horizonte, aos 20 de abril de 2017 .

Pedro Cláudio Coutinho Leitão
Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento .
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Secretaria de Estado 
de cultura

Secretário: Angelo Oswaldo de Araújo Santos

Fundação clóvis Salgado
Presidente:  Augusto Nunes Filho

O Presidente da Fundação Clóvis Salgado, no uso de suas atribuições, 
REGISTRA AFASTAMENTO PRELIMINAR A APOSENTADORIA, 
nos termos do § 6º do artigo 36 da Constituição Estadual de 1989 e 
artigo 11 do Decreto nº 42 .758/2002, ao servidor: GILBERTO AMAN-
CIO DE ALMEIDA, MASP 1035783-8, no cargo efetivo de Professor 
de Arte, Nível I, Grau J, a partir de 21 de março de 2017 . Belo Hori-
zonte, 21 de março de 2017 . Augusto Nunes Filho – Presidente .
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Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agrário

Secretário: Neivaldo de Lima virgílio

Expediente
EDITAL INFORMATIvO DE vISTA
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, com fulcro no 
art . 256-A da Lei Delegada nº 180/2011, no uso de suas atribuições, em 
cumprimento ao art . 52 do Decreto 34 .801/1993, observadas as demais 
exigências legais, torna público que se acham na sede desta Secreta-
ria, os seguintes processos de regularização fundiária rural e comunica 
a quem interessar que ocorreram as medições dos seguintes terrenos 
devolutos situados no município de MINAS NOvAS:

Requerente Imóvel área 
(ha)

Adão Jose Soares Cabeceira do Tombador 2 .9245

Adélia Maria Oliveira Nagô-Cabeceira do 
Córrego do Ouro 1 .1088

Ademir Rodrigues 
dos Santos

Beira do Fanado 
Grota da Teodora 9 .1328

Antônio da Silva Santos Córrego da Cruz 8 .7908
Aurélia Rodrigues 
dos Santos Sítio Santa Luzia 6 .9812

Cacilda Alves Pereira Córrego da Terra Branca 1 .0127
Deomiro Ramos Lopes Córrego Bonifácio 6 .8079
Diuza Gonçalves da Silva Grota da Olaria 4 .3937

Iria Alves Pereira Martins Córrego Caldeirão 
Jaboticaba 19 .7595

Jaime Secundo da Silva Sítio Recanto das Paineiras 19 .2101
João Pereira de Almeida Capãozinho 29 .4251
Joaquim Lemes Soares Indaiá 6 .3081
José Antõnio Barreiros 
dos Santos Córrego das Lages 27 .2670

José da Conceição 
Norato da Silva Córrego da Cruz 12 .9843

José do Rosário 
Batista de Almeida Indaiá 5 .2287

José Lopes Ferreira Córrego da Roda 1 .7767
José Maria Alves Rodrigues Corrego Barreiro Capivari 64 .5330
José Ramalho Camargos Buracão 23 .1294

José Rodrigues xavier Fazenda Ribeirão 
dos Coqueiros 29 .6913

José Soares do Nascimento Córrego da Chácara 5 .3593
Jovelina Pereira de Sousa Arião 2 0 .1606
Luiz Alves Pereira Sutera Campos 1 .2191
Maria Abgail Prates 
dos Santos Fanado Fazenda velha 8 .1086

Maria Aparecida 
Alecrim Rocha Grota do Rancho 3 .0623

Maria de Fátima 
Gonçalves de Sousa Ribeirão do Santo Antonio 26 .6301

Maria do Rosário 
Gonçalves Nogueira Grota da Olaria 3 .0639

Maria Helena 
Mendes de Souza Beira do Fanado 2 .9663

Maria Neli Fernandes Lages Cabeceira do Tombador 2 .1379
Maria ulissa 
Rodrigues Costa

Córrego do Cedro - 
Lagoinha - Bemposta 15 .4684

Maria vanja Santos Setúbal Acima 11 .2061
Marilene Rodrigues 
Cristianismo Lopes Córrego do Bonifácio 5 .2310

Nalúcia Aparecida 
Soares Rocha Fanado Fazenda velha 8 .1187

Rita Martins da Silva Indaiá 1 .5376
vando Ferreira Martins Córrego Terra Branca 7 .3938

O presente edital será afixado em locais públicos e os processos refe-
renciados estarão disponíveis aos interessados, que terão o prazo de 20 
(vinte) dias, contados desta data, para se manifestarem a respeito .

Belo Horizonte, 20 de abril de 2017
Professor Neivaldo de Lima virgílio

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário
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EDITAL INFORMATIvO DE vISTA

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, com fulcro no 
art . 256-A da Lei Delegada nº 180/2011, no uso de suas atribuições, em 
cumprimento ao art . 52 do Decreto 34 .801/1993, observadas as demais 
exigências legais, torna público que se acham na sede desta Secretaria, 
os seguintes processos de regularização fundiária rural e comunica que 
ocorreram as medições dos terrenos devolutos abaixo relacionados situ-
ados no município de MINAS NOvAS:
O presente edital convida os confinantes relacionados abaixo a exibir 
provas de seu domínio ou posse e a oferecer embargos .

Requerente Imóvel área 
(ha) Confinante(s)

Antônia Rodrigues 
de Sousa

Cabeceira 
do Córrego 
Tombador

4 .7497
Ana Teixeira de Sousa 
e Aperam Inox Amé-
rica do Sul S .A .

Inácio Rodrigues 
Soares

Fazenda dos 
Carvalhais 62 .8722

Aperam Inox Amé-
rica do Sul S .A . e 
Eucadora Indústria e 
Comércio LTDA

José Rodrigues 
Silva

Ribeirão 
do Jacu 29 .3055

Maria José dos San-
tos Sousa e Sada Bio-
Energia e Agricultura 
LTDA

Rosa Simões 
dos Santos Jacu 31 .5931 Sada Bio-Energia e 

Agricultura LTDA

x0170121
Realce

x0170121
Realce

x0170121
Realce


