
 
 

 

                                                PORTARIA N º 115, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2019. 
                                          Dispõe sobre a constituição da comissão para atuar no  
                                          Planejamento do Município e dá outras providências. 

 

 

                                 MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito do Município de 

Santa Ernestina, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e 

considerando que segundo as normas de regência os municípios são obrigados e 

constituir uma equipe destinada a cuidar do planejamento e bem assim da elaboração 

e acompanhamento das leis financeiras ínsitas no artigo 165, I, II e III da Constituição 

Federal; 

- Considerando que devido às limitações financeiras e a ausência de cargos 

específicos no quadro geral o município encontra-se impossibilitado de efetuar 

concurso para a constituição dessa comissão unicamente para atuar no que se 

relaciona a tais peculiaridades; 

- Considerando ainda que, em razão da ruptura do limite prudencial esse fato 

também se constitui em impedimento para a contratação de novos servidores para o 

cumprimento dessa formalidade; 

- Considerando, finalmente que, em razão dessa situação outra alternativa não 

resta que não o aproveitamento de servidores permanentes que efetivamente podem 

suprir essas necessidades, sem o desencaixe de recursos com outros que 

eventualmente seriam contratados unicamente para essa finalidade, pela presente 

portaria resolve: 

 

I – Designar a comissão de servidores que doravante integrarão a equipe responsável 

pelo Planejamento, notadamente no trato com as leis financeiras referidas na inicial, 

constituída pelos servidores abaixo, dotados das respectivas graduações: 

A – Maria Regina F. de Abreu ,  Administradora; 

B – Ademir Funari,   Administrador; 

C – Daniel Augusto Sinibaldi,  Técnico Contábil e Administrador; 

D – Weber Luan Calijuri Pinheiro, Engenheiro Elétrico. 

E – Aurélio Cassiano Mizani, Engenheiro 

H – João Henrique, Arquiteto (Formando) 



 
 

 

II – Para a finalidade do acompanhamento periódico da fixação e execução das metas 

físicas para cada ação de governo, respeitando os planos de trabalhos firmados em 

repasses federais estaduais e tesouro ficam designados os servidores abaixo listados: 

 

Setor Servidor Cursos/Treinamentos 

Educação Angélica M. M. 

Machado 

Valquiria H. S. Stéfani 

Capacitações  

Merenda Carla Ferreira Nutricionista 

Saúde José A. T. Dos Santos 

Marcia S. de Almeida 

Camila Jurema Machado 

Patricia H. F. Da S. 

Cardoso 

Chefe Posto Saúde 

Responsável pela enfermagem 

Farmacêutica 

Responsável pela Sala de Vacina 

Assistência Joana D. C. De Castro 

Ana Katia Santana 

Renata A. P.A. Petinatti 

Mirela H. Bagatini 

Atendimento no CRAS 

Atendimento ao Idoso, curso Condeca 

Atenção à Criança e ao Adolescente, 

curso  Condeca 

Atenção à Criança e ao Adolescente 

Esporte Renato A. Da Silva Professor de Ed. Física, Pós Graduação 

em Fisiologia do Exercício e 

Treinamento Esportivo. 

Cultura  Marines S. Silva Assessor de Cultura 



 
 

 

Conselho Tutelar Marcia R. C. Novaes Presidente e Atenção à Criança e ao 

Adolescente 

Serv. Publicos 

Municipais e 

Projetos 

Geraldo J. D. Souza 

José A. De Souza 

Aureliano B. Junior 

Enc. Serv de Limpeza 

Setor de obras 

Eng. Civil 

 

III – As atividades a que se refere a presente portaria serão desenvolvidas a título de 

relevantes serviços públicos, sem remuneração e dentro do expediente normal de 

trabalho. 

IV – Esta portaria vigorará até 31 de dezembro de 2020, devendo ser reeditada após 

sua expiração. 

 

V – Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

                                                    Santa Ernestina/SP, 25 de novembro de 2019 

 

            MARCELO APARECIDO VERONEZI 
      Prefeito Municipal 

 
 

Registrada na Secretaria Administrativa da Prefeitura, afixada em local de costume e 

enviada para publicação. 

 

                      TELMA REGINA LEGRAMANDI CIMATTI 

                                                                              Secretária 


