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PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 

SÃO GONÇALO 
ATOS OFICIAIS 

Em, 16 de julho de 2015. 
GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA GP/003/2015 
DESIGNAÇÃO DE FISCAIS PARA O 1º ADITIVO 
DO CONTRATO Nº 020/2014, PROC.Nº 
4748/2014. 

A SECRETÁRIA CHEFE DE GABINETE, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando o que preceitua no Art. 67 
da Lei nº 8666/93, RESOLVE: 

Art. 1º – Designar os servidores: Eliana da Silva 
Gomes Souza, matrícula nº 14482 e Nilma Azedias Cha ves, 
matrícula nº 5068, para função de fiscais responsáv eis para 
acompanhar e atestar as notas fiscais da publicação  dos atos 
oficiais no Diário Oficial da                                                                                                                                                                            
União, referente ao aditivo do contrato nº 020/2014 , processo 
nº 4748/2014.  

Art. 2º – A presente Portaria entra em vigor na dat a da 
publicação. 

São Gonçalo, 15 de julho de 2015. 
ELAINE M. FAGUNDES 

Secretária Chefe de Gabinete 
Torna sem efeito: 
as Portarias nº 1490/2015, 1491/2015, Publicadas no  “Diário 
Oficial” em 15/07/2015. 
Port. nº 1978/2015 

CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1951/2015 
Publicado no Jornal “O São Gonçalo ” em 15 de julho de 2015. 

Onde se lê:     Nomear, a contar de 08 de julho de 2015,... 
Leia-se:          Nomear, a contar de 01 de julho d e 2015, ... 

X 
SEMAD 

PORTARIA Nº 157/GABSEMAD/2015 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 

uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 27 9/2014, de 
30 de outubro de 2014, RESOLVE: 

Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disci-
plinar nº. 56.542/13, na qual é acusado o servidor JOSE CAR-
LOS BATISTA JUNIOR, Matrícula nº. 20.342, nos termo s do 
Art. 211, da Lei Municipal n° 050/91. 

São Gonçalo, 14 de julho de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA Nº 158/GABSEMAD/2015 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 27 9/2014, de 
30 de outubro de 2014, RESOLVE: 

Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disci-
plinar nº. 36928/2014, na qual é acusado o servidor  ROGERIO 
DUARTE DA COSTA, Matrícula nº. 17.386, nos termos d o Art. 
211, da Lei Municipal n° 050/91. 

São Gonçalo, 14 de julho de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 
PORTARIA Nº 159/GABSEMAD/2015 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no 
uso de suas atribuições, de acordo o Decreto nº. 27 9/2014, de 
30 de outubro de 2014, RESOLVE: 

Prorrogar o prazo do Processo Administrativo Disci-
plinar nº. 36.933/2014, no qual é acusado o servido r VALDE-
MIR CASSA JUNIOR, Matrícula nº. 21.037, nos termos do Art. 
211, da Lei Municipal n° 050/91. 

São Gonçalo, 14 de julho de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO no 
uso de suas atribuições,  tendo em vista o Edital d e Homolo-
gação do Concurso Público datado de 11 de abril de 2011, 

referente ao of. Nº 802/PGM/CONT/PNTA/15, proc. adm  nº 
18.340/2015 e proc. judicial nº 0019209-28.2015.8.1 9.0000  
CONVOCA para comparecer ao Departamento de Recursos  
Humanos da SEMAD, o candidato classificado de acord o com 
o cargo, dia e horário abaixo:  
ANALISTA  EM GESTÃO PÚBLICA 
Dia 17 de Julho De 2015 Às 10:00h 

Inscrição  Nome Classificação  

7410859 Hebert  Hir Pinto 51º 

São Gonçalo, 14 de julho de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 

Defiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n os 17392/2013, 30440/2013, 55640/2013, 
35303/2014, 35306/2014, 35380/2014, 5101/2015, 6824/2015, 
10435/2015, 13479/2015, 19751/2015, 21478/2015, 21884/2015, 
22824/2015, 23073/2015, 23141/2015, 25334/2015, 25541/2015, 
26614/2015, 27152/2015, 27153/2015, 27157/2015, 27158/2015, 
e 27797/2015. 

São Gonçalo, 15 de julho de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 
DESPACHO DA SECRETÁRIA 

Indefiro os processos abaixo relacionados: 
Processos n os 22273/2015, 22327/2015, 22564/2015 e 
26402/2015. 

São Gonçalo, 15 de julho de 2015. 
ROSELI CONSTANTINO 

Secretária Municipal de Administração 

SEMED 
TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Processo n o: 27386/2015 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  a presta-
ção de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missioná-
rias Nossa Senhora de Fátima, nos autos do presente  proces-
so relativo ao mês de maio de 2015, no valor de R$ 14.152,32 
(quatorze mil cento e cinquenta e dois reais e trin ta e dois 
centavos). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM 
RESSALVAS 
Processo n o: 27497/2015. 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  com res-
salvas a prestação de contas apresentada pela Assis tência e 
Apoio à Criança, nos autos do presente processo rel ativo ao 
mês de dezembro de 2014, no valor de R$ 9.747,74 (n ove mil 
setecentos e quarenta e sete reais e setenta e quat ro centa-
vos). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS COM 
RESSALVAS 
Processo n o: 27499/2015. 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  com res-
salvas a prestação de contas apresentada pela Assis tência e 
Apoio à Criança, nos autos do presente processo rel ativo ao 
mês de novembro de 2014, no valor de R$ 13.468,53 ( treze mil 
quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centa-
vos). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Processo n o: 27672/2015 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  a presta-
ção de contas apresentada pelo Centro Comunitário A migos 
do Serpa nos autos do presente processo relativo ao  mês de 
maio de 2015, no valor de  R$ 20.217,60 ( vinte mil  duzentos e 
dezessete reais e sessenta centavos). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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Processo n o: 28604/2015 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  a presta-
ção de contas apresentada pelo Centro Comunitário A migos 
do Serpa nos autos do presente processo relativo ao  mês de 
junho de 2015, no valor de R$ 20.217,60 ( vinte mil  duzentos e 
dezessete reais e sessenta centavos). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Processo n o: 28711/2015. 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  a presta-
ção de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missioná-
rias Nossa Senhora de Fátima – Creche Imaculada - L ions, 
nos autos do presente processo relativo ao mês de m aio de 
2015, no valor de R$ 13.141,44 (treze mil cento e q uarenta e 
um reais e quarenta e quatro centavos). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Processo n o: 28713/2015. 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  a presta-
ção de contas apresentada pelo Instituto das Irmãs Missioná-
rias Nossa Senhora de Fátima – Creche Imaculada - L ions, 
nos autos do presente processo relativo ao mês de j unho de 
2015, no valor de R$ 13.141,44 (treze mil cento e q uarenta e 
um reais e quarenta e quatro centavos). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Processo n o: 28786/2015 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  a presta-
ção de contas apresentada pela Associação Assistenc ial E-
ducacional Amanhecer nos autos do presente processo  rela-
tivo ao mês de  Junho de 2015, no valor de  R$ 27.7 99,20 (vin-
te e  sete mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centa-
vos). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

TERMO DE APROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Processo nº: 28.791/2015 
Tendo em vista o que consta dos autos e o parecer f avorável 
da Secretaria Municipal de Controle Interno, aprovo  a presta-
ção de contas apresentada pela Associação Assistenc ial E-
ducacional Amanhecer nos autos do presente processo  rela-
tivo ao mês de fevereiro de 2015, no valor de R$ 27 .799,20 
(vinte e sete mil setecentos e noventa e nove reais  e vinte 
centavos). 

VANELI LAURINDO CHAVES DA SILVA 
Secretária Municipal de Educação 

FMS 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – 01/04/15 
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e quinze 
realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Municip al de 
Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do Co nse-
lho Municipal de Saúde. Tendo como pauta o Seguinte s itens 
a saber: Item I – Aprovação do Plano Municipal de S aúde –
014/2017. Informes Gerais – Item I - Protocolo nº 0 9 – Oficio nº 
22/14, Item II. – Logo Marca Item III – Aviso do Pr ocesso de 
exclusão das Inscrições de Profissionais Individuai s – ACS, 
Item IV – Reunião Extraordinária dia 08/04/15.   O conselheiro 
Jozildo inicia a reunião com a chamada nominal dos presen-
tes, a. saber: Antônio Magno Sampaio de Azevedo – A ssocia-
ção das Tradições Brasileiras Culturas, Carlos Augu sto Gui-
marães da Silva - Associação Luna. Carrascosa, Abel ardo 
Jaguaribe Maia - Amaajoma, Wagner Tavares Nunes –. Amac,  
Jozildo Rodrigues de Souza - Igreja Assembleia de D eus Nova 
Unção, Onésimo Fontes Costa - Igreja Nova Vida Unid a, José 
de Oliveira - Clinica de Reabilitação Vitoria, Marc io John F. 
Pita – Abrae, Silvio Fernandes – Clinica Forum,  An gélica Ma-
ria Machado Cruz - Gabinete do Prefeito, Natalia C.  Caron  – 
Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD, José Quint ão Vello-
so – Secretaria  Municipal de Saúde, Rozinezio Afon so Pereira 

– Astego – RJ, Haroldo Vicente do Nascimento - Asmi sa, Ge-
orge Luis de Sousa Lopes – Sintrasef, Lia Monica – Sintsaú-
de/RJ, Eliana Marques da Silva – Sindicato dos Psic ólogos, 
Francisco José de Araújo Filho -  Sindsprev. A segu ir passou-
se para aprovação das atas dos dias 04/02/15 e 04/0 3/15, en-
trando em regime de votação obtendo dezoito votos a  favor, a 
saber: Associação das Tradições Brasileiras Cultura s, Asso-
ciação Luna Carrascosa, Amaajoma, Amac,  Igreja Ass em-
bleia de Deus Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, C linica de 
Reabilitação Vitoria, Abrae, Clinica Forum,  Gabine te do Pre-
feito, Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD, Sec retaria  
Municipal de Saúde, Astego – RJ, Asmisa, Sintrasef,  Sintsaú-
de/RJ, Sindicato dos Psicólogos, Sindsprev. Item I – provação 
do Plano Municipal de Saúde – 2014/2017 – O conselh eiro 
Jozildo informou que na reunião ordinária de 03/12/ 14 o Dou-
tor Abel Martinez apresentou o Plano Municipal de S aúde 
2014/2017 para o Colegiado onde se faz necessário a  aprova-
ção, entrando em regime de votação obtendo dezoito votos a 
favor, a saber: Associação das Tradições Brasileira s Culturas, 
Associação Luna Carrascosa, Amaajoma, Amac,  Igreja  As-
sembleia de Deus Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida , Clini-
ca de Reabilitação Vitoria, Abrae, Clinica Forum,  Gabinete do 
Prefeito, Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD, Secretaria  
 Municipal de Saúde, Astego – RJ, Asmisa, Sintrasef , Sintsaú-
de/RJ, Sindicato dos Psicólogos, Sindsprev. Informe s Gerais 
– Item I – Protocolo nº 09/CMS-SG/15 – Oficio SES n º 22/14 
onde solicita informações quanto a existência de Gr upo de 
Trabalho ou Comissão de Educação Permanente para o Con-
trole Social neste Conselho, o conselheiro Jozildo informa 
que já foi solicitado ao Tribunal de Contas  que fo sse feito 
uma capacitação para os conselheiro, onde estamos a guar-
dando vaga, o conselheiro José Quintão sugere que s eja  
encaminhado a Secretaria Municipal de Saúde solicit ando 
esta capacitação para este Conselho, sendo de conse nso do 
pleno. O conselheiro Jozildo informa ao conselho qu e haverá 
no próximo dia 08/04/15 reunião extraordinária, ten do como  
ponto de pauta apresentação e aprovação da Prestaçã o de 
Contas do 3º Quadrimestre de 2014, informando també m que 
foi feito reunião com a Comissão Executiva e Comiss ão de 
Orçamento e Finanças no dia 30/03/15 para apresenta ção do 
Relatório do 3º quadrimestre de 2014 feita pelo sen hor Luiz  
Henrique – Controlador da Fundação Municipal de Saú de  e a  
Marcia Cristina Celestino. Item II – Apresentação e  Aprovação 
da Logo Marca do Conselho Municipal de Saúde, entra ndo em 
regime de votação obtendo dezoito votos a favor, a saber: 
Associação das Tradições Brasileiras Culturas, Asso ciação 
Luna Carrascosa, Amaajoma, Amac,  Igreja Assembleia  de 
Deus Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Clinica de  Reabili-
tação Vitoria, Abrae, Clinica Fórum,  Gabinete do P refeito, 
Serviço de Atendimento Domiciliar - SAD, Secretaria   Munici-
pal de Saúde, Astego – RJ, Asmisa, Sintrasef, Sints aúde/RJ, 
Sindicato dos Psicólogos, Sindsprev. Item III – Avi so do Pro-
cesso de exclusão das Inscrições de Profissionais I ndividuais 
– ACS – O conselheiro José Quintão informa em nome da 
omissão Organizadora da VIII Conferência Municipal de Saúde 
informa ao pleno que na ultima reunião da Comissão Organi-
zadora da Conferência para avaliar e definir todos os docu-
mentos apresentados  das entidades que fizeram insc rição, 
se estaria habilitadas a participar da Conferência,  onde surgiu 
uma duvida na qual foi feito contato com o Conselho  Estadu-
al, o nosso edital preconiza inscrição de entidades , organiza-
ção sociais, devidamente organizadora, registrada e  não de 
pessoa física e a partir daí, que por consenso, a c omissão 
entendeu que só poderia participar como delegado as  entida-
des e associações, as inscrições feitas pelos Profi ssionais de 
Saúde enquanto pessoas físicas foram garantidas com o ob-
servador, respeitando a paridade. O conselheiro Ant ônio 
Magno solicita que ao término da Conferência, que o  conse-
lho se organize e monte fiscalizações a clinicas co nveniadas 
com as Comissões Pertinentes, onde o conselheiro ci ta a 
Clinica Apolo no Camarão, pois a própria Secretaria  Municipal 
de Saúde não considerou a clinica como apta, o cons elheiro 
José Quintão interrompe a fala do conselheiro Antôn io Magno 
explicando que não foi considerada a clinica inapta , o que 
aconteceu é que o modelo físico não comportava a ca pacida-
de que ele se propunha a  atender, pois tinha que s e deslocar 
para o 2º andar, considerou a clinica apta restring indo para 
comportar o atendimento ao 1º andar, reduzindo assi m o nu-



 

3  

 
mero do atendimento pela metade. O conselheiro Antô nio 
Magno coloca justifica o fato de estar solicitando vista, pois 
obteve informações que não está ocorrendo desta for ma. O 
conselheiro Carlos Augusto coloca que é preciso que  as co-
missões se reúnam e tirem seus coordenadores e rela tores e 
façam suas fiscalizações. O conselheiro Jozildo col oca que 
após a  conferência vai ser feito um cronograma de trabalho 
para que as comissões se reúnam e façam seus relató rios, 
com fiscalizações em PSFs, Urgência, Emergência, Cl inicas, 
Hospitais. O conselheiro Antônio Magno relata també m quan-
to a Clinica SPA por não ter atendimento e a Clinic a Fórum 
com excesso de atendimento. O conselheiro José Quin tão 
sugere que se encaminhe a Secretaria Municipal de S aúde 
solicitando quais os serviços feitos por cada empre sa indivi-
dualmente. O conselheiro Jozildo discorda e sugere que seja 
feito oficio para Subsecretária de Controle e Avali ação do 
Sistema para comparecer na próxima reunião ordinári a para 
esclarecer ao pleno. O conselheiro Carlos Augusto s ugere 
que seja solicitada a Secretaria Municipal de Saúde  transporte 
para locomoção dos conselheiros para as vistorias. A conse-
lheira Eliana pergunta em que estagio está a situaç ão do 
Hospital São Miguel. O conselheiro Jozildo responde  que foi 
publicada uma comissão para realização do censo, av aliação 
dos pacientes com direcionamento dos pacientes e  
preparação de relatório. O conselheiro Haroldo info rma que 
alguns conselheiros solicitaram relação das entidad es de 
saúde, comunica que já está a disposição no conselh o.  Não 
tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, en-
cerro esta ata que depois de aprovada será assinada  pelos 
membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Go nça-
lo. 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNI-
CIPAL DE SAÚDE – 08/04/15 
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze 
realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho Mu nicipal 
de Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do  Con-
selho Municipal de Saúde. Tendo como pauta o seguin te item 
a saber: Item I  – Apresentação e Aprovação dos Balancetes e 
Demonstrativos de Verificação do 3º Quadrimestre de  2014 e 
Relatório do 3º Quadrimestre de 2014. Iniciou com c hamada 
nominal dos presentes, a saber: Abelardo Jaguaribe – Amaa-
joma, Estelina Máximo Bispo – Asapresg, Antônio Mag no – 
Associação das Tradições Brasileiras e Culturas, Wa gner 
Tavares – Amac, Leandro Nazareth de Souza – Associa ção 
dos Deficientes Físicos, Carlos Augusto Guimarães –  Associ-
ação Luna Carrascosa, Jozildo Rodrigues – Igreja No va Un-
ção, Onésimo Fontes Costa – Igreja Nova Vida Unida,  Steeve 
Pereira –Sindicato da Construção Civil, Cristiane M endonça – 
Clinica de Reabilitação Vitória, José Elias – Clini ca Fórum, 
Marcio John Pita – Abrae, José Quintão – Secretaria  Municipal 
de Saúde, Pâmela Nunes – Serviço de Atendimento Dom iciliar 
– SAD, Angélica Maria Machado – Gabinete do Prefeit o, Ha-
roldo Vicente – Asmisa, Eliana Marques – Sindicato dos Psi-
cólogos, Rozinezio Afonso – Astego – RJ, Lia Monica  – Sint-
saúde/RJ, Francisco José - Sindsprev. Após constata do a 
presença do quórum qualificado, deu-se inicio ao It em I – 
Apresentação e Aprovação dos Balancetes e Demonstra tivos 
de Verificação do 3º Quadrimestre de 2014 e Relatór io do 3º 
Quadrimestre de 2014,  estando  
presente o Senhor Luís Henrique Vieira Felizardo Co ntrolador 
Interno da Fundação Municipal de Saúde onde fez exp lanação 
quanto ao Relatório do 3º Quadrimestre de 2014 da F undação 
Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde e Presta-
ção de Contas do 3º Quadrimestre de 2014, apresenta  relató-
rio onde engloba receita arrecadada em 2014, despes as reali-
zadas do mesmo período, abertura das despesas, folh a de 
pagamento, pagamento de clinicas e laboratórios, ex posição 
de balanço patrimonial, exposição receita dos últim os quatro 
anos e gráficos, sendo lido o parecer da Comissão P ermanen-
te de Orçamento e Finanças, onde sugere parecer fav orável a 
Aprovação das Contas. Após realização dos esclareci mentos. 
Entrando em regime de votação, obtendo vinte votos a favor, 
a saber: Amaajoma, Asapresg, Associação das Tradiçõ es 
Brasileiras e Culturas, Amac, Associação dos Defici entes 
Físicos, Associação Luna Carrascosa, Igreja Nova Un ção, 
Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Construção Civ il, Clinica 
de Reabilitação Vitória, Clinica Fórum, Abrae, Secr etaria Mu-
nicipal de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar  – SAD,  

Gabinete do Prefeito, Asmisa, Sindicato dos Psicólo gos, As-
tego – RJ, Sintsaúde/RJ, Sindsprev. Não tendo mais a decla-
rar, eu, Clehir dos Santos Pires Silva, encerro est a ata que 
depois de aprovada será assinada pelos membros dest e Con-
selho Municipal de Saúde de São Gonçalo. 

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA  – 28/04/15  
Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de doi s mil e 
quinze realizou-se  a Audiência Pública na Câmara M unicipal 
com o objetivo de  Apresentação e Aprovação dos Bal ancetes 
e Demonstrativos de Verificação do 3º Quadrimestre de 2014 
e Relatório do 3º Quadrimestre de 2014. Iniciou com  a palavra 
o Vereador Alécio Breda Dias e Sergio Gevú, onde le u o edital 
de convocação, abrindo assim a sessão,convidando a fazer 
parte da mesa os conselheiros, a saber: Jozildo Rod rigues de 
Souza Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Ca rlos 
Augusto Guimarães da Silva – Usuário, Wagner Tavare s Nu-
nes- Usuário, Angélica Maria Machado Cruz- Gestor, José 
Quintão Veloso – Gestor, Pâmela Nunes da Costa – Ge stor,  
Luiz Henrique Felizardo Controlador Interno da Fund ação 
Municipal de Saúde. Feito a composição da mesa o Ve reador 
Alécio passa a palavra ao Presidente do Conselho Mu nicipal 
de Saúde – Jozildo Rodrigues de Souza na qual condu ziu a 
sessão, que enfatiza dizendo  estar honrado em esta r mais 
uma vez nesta Casa Legislativa, conduzindo mais uma  Audi-
ência Publica, estando presente nesta reunião o Luí s Henri-
que Vieira Felizardo Controlador Interno da Fundaçã o Munici-
pal de Saúde onde fez explanação quanto a Balancete s e De-
monstrativos de Verificação do 3º Quadrimestre de 2 014 e 
Relatório do 3º Quadrimestre de 2014, inicia dizend o que esta 
audiência se dá em atendimento a lei de responsabil idade 
fiscal e a Lei nº 141 e lei nº 535/13, apresenta a prestação de 
contas, relatório onde engloba receita arrecadada, despesas 
realizadas do mesmo período, abertura das despesas,  folha 
de pagamento, pagamento de clinicas e laboratório, exposi-
ção de balanço patrimonial, exposição receita e grá ficos. Não 
tendo mais a declarar, eu, Roberto Reis, encerro es ta ata que 
depois de aprovada será assinada pelos membros dest e Con-
selho Municipal de Saúde de São Gonçalo. 

JOZILDO RODRIGUES DE SOUZA 
Presidente do CMS-SG 

PÂMELA NUNES DA COSTA 
SGSecretária Geral do CMS-SG 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – 13/05/15Aos treze dias do mês de maio do ano 
de dois mil e quinze realizou-se a Reunião Ordinári a do Con-
selho Municipal de Saúde de São Gonçalo nas dependê ncias 
da sede do Conselho Municipal de Saúde. Tendo como pauta 
o Seguintes itens a saber: Item I  – Sispacto, Item II  – Implan-
tação da Unidade de Saúde do Sistema Prisional, Ite m III – 
RAG 2014. Informes Gerais.   O conselheiro Jozildo inicia a 
reunião com a chamada nominal dos presentes, a. sab er: 
Albano Rodriques  – Associação das Tradições Brasil eiras 
Culturas, Carlos Augusto Guimarães da Silva - Assoc iação 
Luna. Carrascosa, Abelardo Jaguaribe Maia - Amaajom a, 
Wagner Tavares Nunes – Amac,  Jozildo Rodrigues de Souza - 
Igreja Assembleia de Deus Nova Unção, Onésimo Fonte s Cos-
ta - Igreja Nova Vida Unida, Steeve Pereira – Sindi cato da 
Construção Civil,  Marcio John F. Pita – Abrae, Sil vio Fernan-
des – Clinica Fórum,  Angélica Maria Machado Cruz -  Gabinete 
do Prefeito, Natalia C. Caron  – Serviço de Atendim ento Domi-
ciliar - SAD, Angélica Maria Machado – Secretaria  Municipal 
de Saúde, Lucas Rodrigues – Astego – RJ, Haroldo Vi cente do 
Nascimento - Asmisa, George Luis de Sousa Lopes – S intra-
sef, Lia Monica – Sintsaúde/RJ, Eliana Marques da S ilva – 
Sindicato dos Psicólogos. Item I  – SISPACTO – Iniciou com a 
apresentação do SISPACTO 2015 pela Drª Maria Angéli ca 
Siqueira – Superintendente de Saúde Coletiva onde c olocou 
quanto às metas pactuadas para os respectivos indic adores 
do SISPACTO referente ao ano de 2015, entrando em r egime 
de votação, obtendo dezessete votos a favor, a sabe r: Asso-
ciação das Tradições Brasileiras Culturas, Associaç ão Luna 
Carrascosa, Amaajoma, Amac,  Igreja Assembleia de D eus 
Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Co nstrução 
Civil,  Abrae, Clinica Fórum,  Gabinete do Prefeito , Serviço de 
Atendimento Domiciliar – SAD, Secretaria  Municipal  de Saú-
de, Astego – RJ, Asmisa, Sintrasef, Sintsaúde/RJ, S indicato 
dos Psicólogos. Item II  – Implantação da Unidade de Saúde do 
Sistema Prisional - Apresentação e Aprovação da Implantação 
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de Unidades de Saúde no Sistema Prisional  pela Srª  Pamela 
Nunes – Coordenadora de Planejamento da Secretaria Muni-
cipal de Saúde, iniciou colocando quanto a  face da  dura rea-
lidade das unidades prisionais, as equipes de saúde  terão o 
desafio de interferir no cotidiano de desassistênci a, tendo por 
base padrões humanos e humanizantes que se traduzem  em 
ações tecnicamente competentes, intersetorialmente articula-
das e socialmente apropriadas. O direito à saúde co mo direito 
legítimo de cidadania é um princípio fundamental do  PNSSP. 
Os profissionais das equipes de saúde, convivendo c om as 
pessoas privadas de liberdade, entendendo as repres enta-
ções sociais da doença, podem induzir mudanças sign ificati-
vas no Sistema Penitenciário Brasileiro. Essas equi pes, arti-
culadas a redes assistenciais de saúde, têm como at ribuições 
fundamentais: Planejamento das ações; Saúde, promoç ão e 
vigilância; e Trabalho interdisciplinar em equipe, entrando em 
regime de votação, obtendo dezessete votos a favor,  a saber: 
Associação das Tradições Brasileiras Culturas, Asso ciação 
Luna Carrascosa, Amaajoma, Amac,  Igreja Assembleia  de 
Deus Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Cons-
trução Civil,  Abrae, Clinica Fórum,  Gabinete do P refeito, 
Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, Secretaria   Munici-
pal de Saúde, Astego – RJ, Asmisa, Sintrasef, Sints aúde/RJ, 
Sindicato dos Psicólogos.  Item III – RAG 2014 – Apresenta-
ção e Aprovação do Relatório Anual de Gestão do ano  de 
2014, apresentada pela Srª Pamela Nunes – Coordenad ora de 
Planejamento da Secretaria Municipal de Saúde, onde  coloca 
que de acordo com as Portarias nº 3.085/GM e nº 3.3 32/GM, é 
o instrumento de planejamento que apresenta os resu ltados 
alcançados com a execução da Programação Anual de S aúde, 
apurados com base no conjunto de ações, metas e ind icado-
res desta, e orienta eventuais redirecionamentos qu e se fize-
rem necessários ao Plano de Saúde e às Programações  se-
guintes. Constitui-se no instrumento de comprovação  da apli-
cação dos recursos repassados do Fundo Nacional de Saúde 
para os Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Fe deral e 
dos Municípios, entrando em regime de votação, obte ndo 
dezessete votos a favor, a saber: Associação das Tr adições 
Brasileiras Culturas, Associação Luna Carrascosa, A maajo-
ma, Amac,  Igreja Assembleia de Deus Nova Unção, Ig reja 
Nova Vida Unida, Sindicato da Construção Civil,  Ab rae, Clini-
ca Fórum,  Gabinete do Prefeito, Serviço de Atendim ento Do-
miciliar - SAD, Secretaria  Municipal de Saúde, Ast ego – RJ, 
Asmisa, Sintrasef, Sintsaúde/RJ, Sindicato dos Psic ólogos.  
Não tendo mais a declarar, eu, Clehir dos Santos Pi res Silva, 
encerro esta ata que depois de aprovada será assina da pelos 
membros deste Conselho Municipal de Saúde de São Go nça-
lo. 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE SAÚDE – 03/06/15 
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze 
realizou-se aReunião Ordinária do Conselho Municipa l de 
Saúde de São Gonçalo nas dependências da sede do Co nse-
lho Municipal de Saúde. Tendo como pauta o seguinte s itens 
a saber: Item I  – Apresentação e aprovação do REMUME, Item 
II – Esclarecimento do documento, Protocolo Nº 32 e I nforme 
Gerais. O conselheiro Jozildo inicia a reunião com a chamada 
nominal dos presentes, a saber:  Albano Rodrigues  – Associ-
ação das Tradições Brasileiras Culturas, Carlos Aug usto 
Guimarães da Silva – Associação Luna Carrascosa, Ab elardo 
Jaguaribe Maia – Amaajoma, Leandro Nazareth de Souz a – 
Associação dos Deficientes Físicos, Asapresg – Este lina Bis-
po, Wagner Tavares Nunes – Amac, Igreja Restaurada dos 
Últimos Termpos – Joneir Tavares Siqueira, Jozildo Rodri-
gues de Souza - Igreja Assembleia de Deus Nova Unçã o, Oné-
simo Fontes Costa - Igreja Nova Vida Unida, Steeve Pereira – 
Sindicato da Construção Civil, José de Oliveira dos  Santos – 
Clínica de Fisioterapia e Reabilitação Vitória, Mar cio John F. 
Pita – Abrae, Silvio Fernandes – Clinica Fórum,  An gélica Ma-
ria Machado Cruz - Gabinete do Prefeito, Natalia C.  Caron  – 
Serviço de Atendimento Domiciliar – SAD, José Quint ão Vel-
loso – Secretaria  Municipal de Saúde, Lucas Rodrig ues – 
Astego – RJ, Haroldo Vicente do Nascimento - Asmisa , Jorge 
Lourenço – Sintrasef, Lia Monica – Sintsaúde/RJ, El iana Mar-
ques da Silva – Sindicato dos Psicólogos. A seguir passou-se 
para distribuição e aprovação da atas do dia 13/05/ 2015, sem 
emendas, entrando em regime de votação, obtendo vin te vo-
tos a favor, a saber: Associação das Tradições Bras ileiras 

Culturas, Associação Luna Carrascosa, Amaajoma, Asa presg, 
Associação dos Deficientes Físicos, Amac, Igreja As sembleia 
de Deus Nova Unção, Igreja Restaurada dos Últimos t empos, 
Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Construção Civ il,  Abrae, 
Clínica de Fisioterapia e Reabilitação Vitória, Cli nica Fórum,  
Gabinete do Prefeito, Serviço de Atendimento Domici liar – 
SAD, Secretaria  Municipal de Saúde, Astego – RJ, A smisa, 
Sintrasef, Sintsaúde/RJ, Sindicato dos Psicólogos e  uma abs-
tenção do Sindprev. Em seguida o Presidente passou a pala-
vra para a Secretária Geral Pâmela Nunes da Costa o nde  foi 
feita a leitura do expediente do mês e informa que a Rosange-
la do Amaral, convocada para esta reunião, não pode  estar 
presente pois a mesma está em outra reunião com uma  equi-
pe do Estado e mandou um ofício para o Conselho jus tifican-
do a sua ausência. O conselheiro Antônio Magno colo ca uma 
proposta para o Secretário Municipal de Saúde, que sejam 
colocadas nas entradas de todos os postos de saúde e hospi-
tais o cronograma do dia de todos os médicos planto nistas 
para que todos saibam quais realmente estão present e na 
unidade, obtendo 21 votos sim a proposta do conselh eiro 
Magno foi aprovada, a saber: Associação das Tradiçõ es Bra-
sileiras Culturas, Associação Luna Carrascosa, Amaa joma, 
Asapresg, Associação dos Deficientes Físicos, Amac,  Igreja 
Assembleia de Deus Nova Unção, Igreja Restaurada do s Últi-
mos tempos, Igreja Nova Vida Unida, Sindicato da Co nstrução 
Civil,  Abrae, Clínica de Fisioterapia e Reabilitaç ão Vitória, 
Clinica Fórum,  Gabinete do Prefeito, Serviço de At endimento 
Domiciliar – SAD, Secretaria  Municipal de Saúde, A stego – 
RJ, Asmisa, Sintrasef, Sintsaúde/RJ, Sindicato dos Psicólo-
gos, Sindsprev. Em seguida foi passada a palavra pa ra o Dr.º 
Augusto Sena subsecretário em Urgência e Emergência , em 
seguida falou sobre o seu trabalho feito desde que assumiu a 
rede há 45 dias atrás e informa que hoje o Municípi o tem 4 
unidades em Urgência e Emergência. O Dr.º Sena tamb ém 
informa que cada unidade tem por volta de 500 atend imentos, 
e informa também que o Pronto – Socorro de São Gonç alo 
tem 7 tipos de especialidades em cirurgia, são elas : Ortopedi-
a, Clínica Geral, Plástica, Pediatria , Cabeça e Pescoço, Vascu-
lar e Urologia. O Dr.º fala também que a demanda at ual são 
mais de 20 cirurgias semanais e que a demanda aumen ta a 
cada dia mais. Em seguida a palavra foi passada par a o Se-
cretário de Saúde o DR.º Dimas de Paiva Gadelha Jun ior, in-
forma que já esta tendo uma estratégia para resolve r o pro-
blema do Pronto – Socorro Infantil, e já esta tenta ndo esvaziar 
as unidades para que tenha um melhor atendimento, d iz ainda 
que vai trazer todas as propostas para o Conselho M unicipal 
de Saúde para que sejam analisadas e aprovadas e pe de para 
que o Conselho caminhe junto com ele para se obter uma 
melhor solução dos problemas. O conselheiro Albano questi-
ona o secretario sobre a UTI Neonatal, e o secretár io o infor-
ma que isso depende de uma parceira com o Governo d o 
Estado para se ter todos os equipamentos e já foi s olicitado 
todos esses equipamentos e eles estão só aguardando  che-
gar para que esta UTI possa entrar em funcionamento . O Dr.º 
Augusto Sena informa que no Pronto – Socorro Centra l de 
São Gonçalo existem 20 médicos durante o dia e 20 m édicos 
na parte da noite distribuído da seguinte forma: 3 Anestesis-
tas, 2 médicos no CTI, 6 Clínicos, 1 chefe de equip e no Trau-
ma, 3 Ortopedistas, 1 médico na unidade Coronária, 1 Neuro-
logista e 3 Cirurgiões. O Dr.º informa também que a s visitas 
médicas são feitas todos os dias e são feitas pelos  médicos 
que estão de plantão. O conselheiro Carlos Augusto pergunta 
ao Dr.º Augusto Sena sobre o relatório com atendime ntos e 
com os óbitos pedido em reunião da Comissão Executi va 
aqui no Conselho Municipal de Saúde, e o Dr.º o inf orma que 
este relatório esta sendo finalizado, esta sendo fe ito mês a 
mês e assim que concluído será entregue ao Conselho . O Dr.º 
Dimas esclarece ao conselheiro Carlos Augusto sobre  as 
visitas dos médicos aos seus pacientes e fala que e ste é um 
serviço essencial para se minimizar a superlotação dos hospi-
tais, e esta sendo estudado a ampliação da equipe p ara se ter 
um maior número de visitas e uma melhor assistência  aos 
pacientes. O secretário também fala da falta de med icamento 
e dia que hoje existe uma demanda maior que a capac idade 
que o Município tem de pagar e que esta investindo num mai-
or controle dos medicamentos para que não haja exce sso e 
nem um desperdício. A conselheira Pâmela fala que s erá feito 
um curso de capacitação, e será uma capacitação úni ca, para 
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todas as unidades para os maqueiros, recepcionistas , e toda 
a equipe de apoio das unidades. O Dr. Augusto Sena a Dr.ª 
Karla, diretora do Pronto – Socorro Central de São Gonçalo, 
agradecem pela a atenção de todos e fala que o Pron to – So-
corro Central quer caminhar junto ao Conselho e que  isso é 
muito importante. Item I – Apresentação e Aprovação  do RE-
MUME, foi apresentado pelo Coordenador Municipal de  Far-
mácia e Laboratório – o sr.º José Quintão Velloso, que come-
ça sua apresentação falando que o projeto REMUME (R elação 
Municipal de Medicamentos Essenciais) do Município foi ela-
borado com a finalidade de permitir aos profissiona is de saú-
de do Município, vinculados a Secretaria Municipal de Saúde, 
ter acesso ao Componente da Atenção Farmacêutica, p ara a 
prescrição aos pacientes. O Senhor José Quintão con tinua a 
sua fala dizendo que o uso racional dos medicamento s, re-
quer que os pacientes recebam as medicações apropri adas 
para suas necessidades clínicas, em doses adequadas  pelas 
suas individualidades por um adequado período de te mpo, 
coloca também que neste projeto estão todos os medi camen-
tos que o Município usa e fala que estão divididos por especi-
alidades. O Senhor José Quintão termina a sua apres entação 
dizendo que o trabalho em equipe é fundamental, mas  para 
que isso ocorra a  informação é elemento primordial, entrando 
em regime de votação e obtendo vinte e dois votos a  favor , a 
saber:  Associação das Tradições Brasileiras Culturas, Ass o-
ciação Luna Carrascosa, Amaajoma, Asapresg, Associa ção 
dos Deficientes Físicos, Amac,  Igreja Assembleia d e Deus 
Nova Unção, Igreja Nova Vida Unida, Igreja Restaura da dos 
Últimos Tempos, Sindicato da Construção Civil, Clín ica de 
Fisioterapia e Reabilitação Vitória,  Abrae, Clinic a Fórum,  
Gabinete do Prefeito, Serviço de Atendimento Domici liar – 
SAD, Secretaria  Municipal de Saúde, Astego – RJ, A smisa, 
Sintrasef, Sintsaúde/RJ, Sindicato dos Psicólogos, Sindsprev.  
Item II – Esclarecimento do Documento, protocolo Nº  32, a 
coordenadora do Serviço de Atendimento Domiciliar ( SAD) 
Natália Carón, esclarece sobre uma denúncia  que chegou 
aqui no Conselho com número de protocolo 32, a denú ncia é 
sobre uma paciente encefalopata e a Senhora Natália  fala que 
a solicitação foi recebida em torno de dois meses e  meio e  
todas as visitas foram feitas a partir desta data e  com toda a 
equipe necessária, fala que a paciente tem uma comp lexidade 
respiratória considerável, porém até o momento não precisa 
de respiração mecânica, informa também que as visit as são 
feitas por médico, enfermeiro, assistente social, f isioterapeu-
ta, fonoaudióloga, nutricionista. A coordenadora re lata que o 
quadro da paciente se agravou bastante e em três di as de 
visita a uns dez dias atrás a porta da casa da paci ente não foi 
aberta para a equipe do SAD, a coordenadora diz que  esta a 
disposição para todo o tratamento e que está fazend o o pos-
sível para o tratamento dessa pacient e. Informes Gerais : Item 
I – Protocolo Nº 33 – Informação sobre o fluxo atual  da Oftal-
mologia, as consultas a partir do dia 15/04/2015 se rão regula-
das pela Central de Regulação do Município e a Secr etaria 
Geral, Pâmela Nunes, coloca que isso é uma questão a ser 
discutida com o Estado, para ver o que pode ser fei to para 
facilitar o atendimento. Item II  – Chamada Pública dos Veícu-
los -  A secretaria geral informa que haverá uma Chamada 
Pública para a compra de veículos, porém não foi pu blicada 
ainda a data, e informa que nesta Chama Pública est ará inclu-
so o carro novo para o Conselho Municipal de Saúde.  Não 
tendo mais a declarar, eu, Roberto Reis, encerro es ta ata que 
depois de aprovada será assinada pelos membros dest e Con-
selho Municipal de Saúde de São Gonçalo. 
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Nomeia:
a  contar  de  01  de  maio  de  2015,  PAOLLA  DA  MOTTA
VIANNA - Mat.: 20323, para exercer a função gratificada
de Subdiretor  de Departamento -  Símbolo FG-06,  na(o)
Secretaria Municipal de Fazenda, em substituição a Marta
de Oliveira Costa - Mat.: 11119.
Port. nº 1968/2015
Designa:
a  contar  de  03  de  agosto  de  2015,  VIVIANE  MAIA  DE
CARVALHO  -  Mat.:  20316,  para  responder  pela  função
gratificada de Diretor de Departamento - Símbolo FG-07,
em  virtude  das  férias  do(a)  servidor(a)  Ana  Carolina
Mendonca Ramos - Mat.: 20303, na(o) Secretaria Municipal
de  Fazenda,  fazendo  jus  somente  a  remuneração  da
referida função.
Port. nº 1969/2015
Exonera:
a contar de 01 de janeiro de 2015, MAURICIO SANTOS DA
SILVA - Mat.: 111888, do cargo em comissão de Chefe de
Setor  -  Símbolo  DAS-03,  da(o)  Secretaria  Municipal  de
Educação.
Port. nº 1970/2015
Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2015, GISELE SILVA DO AMOR
DIVINO, para exercer o cargo em comissão de Chefe de
Setor  -  Símbolo  DAS-03,  na(o)  Secretaria  Municipal  de
Educação, em substituição a Mauricio Santos da Silva -
Mat.: 111888.
Port. nº 1971/2015
Nomeia:
a contar de 14 de julho de 2015, ROSANA ANTUNES DA
SILVA, para exercer o cargo em comissão de Supervisor -
Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em
substituição a Edilza da Silva - Mat.: 105520.
Port. nº 1972/2015
Exonera:
a  contar  de  15  de  julho  de  2015,  ROSILAN  SILVA  DO
AMARAL - Mat.: 112711, do cargo em comissão de Chefe
de Setor - Símbolo DAS-03, da(o) Secretaria Municipal de
Saúde.
Port. nº 1973/2015
Nomeia:
a contar de 15 de julho de 2015, RITA DE CASSIA MARTINS,
para exercer o cargo em comissão de Chefe de Setor -
Símbolo DAS-03, na(o) Secretaria Municipal de Saúde, em
substituição a Rosilan Silva do Amaral - Mat.: 112711.
Port. nº 1974/2015
Nomeia:
a contar de 15 de julho de 2015, os servidores abaixo
relacionados,  para  exercerem o  cargo  em comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de Educação.

NOME EM SUBSTITUIÇÃO MAT.
ISABELA MARQUES CASCALDO CARLOS JOSE ALVES PEREIRA 112712
KATIA REGINA KLEIM EDNEA GOMES DOS SANTOS 111319
Port. nº 1975/2015
Exonera:
a  contar  de 07 de julho de 2015,  PRISCILA CARVALHO
BERNARDES -  Mat.:  112679,  do  cargo  em comissão  de
Supervisor - Símbolo DAS-01, da(o) Secretaria Municipal
de Educação.
Port. nº 1976/2015
Nomeia:
a  contar  de  07  de  julho  de  2015,  PIETRO  HENRIQUE
SALGADO PEREIRA, para exercer o cargo em comissão de
Supervisor - Símbolo DAS-01, na(o) Secretaria Municipal
de  Educação,  em  substituição  a  Priscila  Carvalho
Bernardes  -  Mat.:  112679.
Port. nº 1977/2015
Exonera:
a contar de 29 de junho de 2015, os servidores abaixo
relacionados, da(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

MAT. NOME CARGO SIMB.
113090 ISABEL DA COSTA DE FREITAS SUPERVISOR DAS-01
114381 CELESTE FERREIRA GOMES SUPERVISOR DAS-01
114738 BRUNO LUIZ DOS SANTOS DIRETOR DE DIVISÃO DAS-05
115584 TEOTONIO GOMES DA SILVA FILHO DIRETOR DE DIVISÃO DAS-05
Port. nº 1979/2015
Nomeia:
a contar de 01 de julho de 2015, os servidores abaixo
relacionados, na(o) Secretaria Municipal de Infraestrutura,
Urbanismo e Conservação de Parques e Jardins.

NOME CARGO SIMB. EM SUBSTITUIÇÃO MAT.

ANDRE VIEIRA PEREIRA DIRETOR DE
DIVISÃO DAS-05 TEOTONIO GOMES DA SILVA

FILHO 115584

CARLOS RENATO
MARTINS DA SILVA SUPERVISOR DAS-01 CELESTE FERREIRA GOMES 114381

JEAN RICOT DORLEANS DIRETOR DE
DIVISÃO DAS-05 BRUNO LUIZ DOS SANTOS 114738

ROBERTO SILVA DOS
SANTOS SUPERVISOR DAS-01 ISABEL DA COSTA DE FREITAS 113090

Port. nº 1980/2015
CORRIGENDA DA PORTARIA Nº 1959/2015

Publicado no Jornal "O São Gonçalo" em 15 de julho de
2015.
Onde se lê:..., FERNANDA DA SILVA RIBEIRO , ...
Leia-se:..., FERNANDA RIBEIRO BARBOZA , ...


