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pedagógicas das instituições escolares, contribuindo, para a 
articulação e coordenação de políticas e ações educacionais 
desenvolvidas no âmbito de cada Estado.

A implementação da BNCC deve contribuir para a supera-
ção da fragmentação das políticas educacionais, ensejando o 
fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas 
de governo, princípio já observado no processo de construção 
do Currículo Paulista, nos termos descritos no item seguinte.

III. O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CURRÍCULO PAU-
LISTA

As discussões visando a elaboração do Currículo Paulista 
tiveram início em 2018, com a efetivação do Regime de Cola-
boração realizado entre o MEC, o CONSED, a UNDIME, o FNCEE 
e a UNCME, por meio do Programa de Apoio à Implantação da 
BNCC (ProBNCC), instituído pela Portaria MEC 331.

Redatores representantes da Secretaria de Estado da Educa-
ção de São Paulo (SEDUC-SP) e da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação de São Paulo (UNDIME-SP) participaram 
diretamente do processo de elaboração do Currículo Paulista. A 
primeira versão, resultante da leitura analítica das proposições 
da BNCC e do cotejamento dessas propostas com documentos 
curriculares das diferentes Redes Municipais, da Rede Privada e 
da Rede Estadual, foi disponibilizada para Consulta Pública, com 
base em formulário online, no período de 12/09 a 05-10-2018.

A Consulta Pública contou com a participação de 44.443 
pessoas, que contribuíram com 103.425 sugestões para o texto 
introdutório do Currículo Paulista e outras 2.557.779 para os 
textos das diferentes etapas de escolaridade e respectivos 
componentes curriculares. Os redatores incorporaram as suges-
tões consideradas pertinentes à natureza de um documento 
curricular e afinadas com as definições pedagógicas da BNCC, 
o que resultou em uma segunda versão do Currículo Paulista, 
discutida em 82 seminários regionais, realizados no período 
de 22/10 a 30-10-2018. Participaram desses seminários 29.786 
professores e gestores educacionais das redes públicas e privada 
de 611 municípios.

A terceira versão do Currículo Paulista, encaminhada 
formalmente para apreciação deste Conselho Estadual de Edu-
cação, em 19-12-2018, incorporou as sugestões consideradas 
pertinentes pelos redatores.

No período de fevereiro a maio de 2019, em reuniões 
presenciais e a distância, a Comissão Especial deste Conselho 
apresentou, aos redatores da SEDUC e UNDIME, recomendações 
para revisão dessa versão, com destaque para as seguintes:

- revisão da estrutura geral do documento, com vistas a 
padronizar os assuntos/conteúdos abordados na etapas da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental e os documentos de 
apresentação das diferentes áreas do Ensino Fundamental (Lin-
guagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas 
e Ensino Religioso);

- inserção, na introdução do documento, de registro de 
experiências anteriores do Estado de São Paulo, na construção 
de currículos municipais e estadual;

- explicitação e/ou detalhamento dos fundamentos e prio-
ridades pedagógicas do Currículo Paulista, em atendimento às 
definições da BNCC: a educação integral, o compromisso de 
toda a equipe escolar com construção da base alfabética até o 
2º ano do Ensino Fundamental, com o letramento e os multile-
tramentos, com o estímulo ao protagonismo dos estudantes e 
com a construção de seu Projeto de Vida - nesse último caso, 
especialmente nos anos finais do Ensino Fundamental - e, ainda, 
a ênfase à tecnologia digital, no sentido de considerar o aluno 
como consumidor e produtor de tecnologia;

- inserção de referências à gestão da aprendizagem a ser-
viço do desenvolvimento das competências definidas na BNCC, 
com destaque para a seleção de metodologias e estratégias de 
ensino e de avaliação formativa.

A versão revista em atendimento a essas recomendações foi 
apresentada pelos redatores da SEDUC e UNDIME à Comissão 
Especial deste Conselho Estadual de Educação, em 19-05-2019. 
Foram reiteradas, pela Comissão, recomendações para que, 
no Currículo Paulista, observe-se o conceito de competência 
instituído na BNCC e, ainda, que seja enfatizada, em todos os 
componentes curriculares, a íntima correlação entre as habilida-
des socioemocionais e as cognitivas.

A redação final do Currículo Paulista da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental para o Sistema de Ensino do Estado de São 
Paulo segue em anexo a esta Indicação.

IV. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DO CURRICULO PAU-
LISTA

O Currículo Paulista afirma o compromisso com o desenvol-
vimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, 
socioemocional e cultural. Define as competências e as habilida-
des essenciais para sua atuação na sociedade contemporânea e 
seus cenários complexos, multifacetados e incertos, avocando as 
dez competências gerais da BNCC:

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente 
construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para 
entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e cola-
borar para a construção de uma sociedade justa, democrática 
e inclusiva.

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem 
própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a aná-
lise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar 
soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos 
das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e 
culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas 
diversificadas da produção artístico - cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens - verbal (oral ou visual-
-motora, como Libras, e escrita), corporal, visual, sonora e digital 
-, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemáti-
ca e científica, para se expressar e partilhar informações, experi-
ências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir 
sentidos que levem ao entendimento mútuo.

5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de infor-
mação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e 
ética nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para 
se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhe-
cimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva.

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais 
e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe pos-
sibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho 
e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 
projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica 
e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações 
confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de 
vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos 
humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsá-
vel em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético 
em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física 
e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e 
reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e 
capacidade para lidar com elas.

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e 
a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao 
outro e aos direitos humanos.

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsa-
bilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando deci-
sões, com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, 
sustentáveis e solidários.

Essas competências gerais contemplam integradamente 
conceitos, procedimentos, atitudes e valores, explicitando o com-
promisso do Currículo Paulista com a educação integral e com o 
desenvolvimento de competências socioemocionais.

- a indispensável formação continuada de professores, 
revisão dos Projetos Pedagógicos das escolas e orientação tanto 
sobre materiais didáticos quanto sobre avaliação e acompanha-
mento das aprendizagens,

no uso de suas atribuições dispostas no artigo 2º da Lei 
Estadual 10.403/71 e, especialmente, com fundamento nos 
artigos 205 e 210 da Constituição Federal, nos artigos 2º, 22, 23, 
26, 29 e 32 da Lei 9.394/1996, na Resolução CNE/CP 2/2017, e 
na Indicação CEE 179/2019,

Delibera:
Artigo 1º - As instituições vinculadas ao Sistema de Ensino 

do Estado de São Paulo devem seguir o Currículo Paulista da 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental que integra, como 
Anexo, a Indicação 179/2019.

Artigo 2º - A Secretaria de Estado da Educação deverá:
I - promover ações, em regime de colaboração com a UNDI-

ME/SP e a UNCME/SP, de apoio, acompanhamento e avaliação 
da implementação do Currículo Paulista, na etapa da Educação 
Infantil e do Ensino Fundamental;

II - instituir, em colaboração com a UNDIME/SP, uma Comis-
são para acompanhar a implementação do Currículo Paulista;

III - providenciar para que as Matrizes do Sistema de Ava-
liação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP) 
sejam adequadas ao Currículo Paulista, no prazo de 1 ano, a 
partir de 2019;

IV - providenciar que as Matrizes de Avaliação Formativa 
sejam adequadas ao Currículo Paulista, no prazo de 1 ano, a 
partir de 2019.

Artigo 3º - As Propostas Pedagógicas das instituições vin-
culadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo devem:

I - ser adequadas ao Currículo Paulista até dezembro de 
2020, respeitada a autonomia que lhes é conferida por lei;

II - contemplar as suas diferentes modalidades de ensino, 
observadas as especificidades locais e regionais, em conformi-
dade ao Currículo Paulista.

Artigo 4º - A Formação Continuada deve garantir:
I - aos professores no Sistema de Ensino do Estado de São 

Paulo a apropriação dos conteúdos e orientações definidos no 
Currículo Paulista, para enriquecimento de sua prática pedagógi-
ca com foco nas aprendizagens de todos os estudantes;

II - aos diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores 
de ensino e demais profissionais ligados às instituições vin-
culadas ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo que se 
apropriem dos conteúdos e orientações definidos no Currículo 
Paulista e tornem-se capazes de operacionalizar as implicações 
dessas orientações na organização de espaços e tempos na 
escola mais adequados para o desenvolvimento das aprendiza-
gens previstas para todos os estudantes.

Artigo 5º - As Instituições de Ensino Superior, responsáveis 
pela formação inicial e continuada de docentes para a Educação 
Infantil e Ensino Fundamental devem garantir nos planos de 
curso e bibliografias dos cursos de Licenciatura, a inserção 
dos conteúdos do Currículo Paulista, bem como espaço para 
discussão e apropriação dos mesmos pelos alunos, com vistas 
a fundamentar e orientar a organização do trabalho em sala 
de aula e na escola desses futuros profissionais da educação.

Parágrafo único. Os pedidos de autorização, de reconheci-
mento e de renovação de reconhecimento de cursos de gradua-
ção de Licenciatura, as Instituições de Ensino Superior deverão 
observar o disposto no caput deste artigo.

Artigo 6º - A Comissão a que se refere o inciso II do art. 2º 
desta Deliberação deverá:

I - apresentar seu Plano de Trabalho ao CEE, com especial 
destaque para as ações relativas à revisão dos Projetos Pedagó-
gicos das escolas e orientação tanto sobre materiais didáticos 
quanto avaliação e acompanhamento das aprendizagens;

II - acompanhar as ações de implementação e demais ações 
formativas das redes de ensino, relativas ao Currículo Paulista;

Artigo 7º - Esta Deliberação entra em vigor na data da 
publicação de sua homologação, revogando-se as disposições 
em contrário.

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA
O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO aprova, por unani-

midade, a presente Deliberação.
Sala “Carlos Pasquale”, em 19-06-2019.
Cons. Hubert Alquéres
Presidente
DELIBERAÇÃO CEE 169/19 - Publicada no D.O. de 20-06-

2019 - Seção I - Página 24.
PROCESSO: 1570674/2019
INTERESSADAS: Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) 

e União Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino de São 
Paulo (UNDIME/SP)

ASSUNTO: Currículo Paulista para o Sistema de Ensino do 
Estado de São Paulo - etapas da Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental

RELATORAS: Conss Ghisleine Trigo Silveira, Ana Teresa 
Gavião Almeida Marques Mariotti e Rose Neubauer

INDICAÇÃO CEE 179/2019 CE Aprovado em 19-06-2019
CONSELHO PLENO
I - APRESENTAÇÃO
A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino de São Paulo 
(UNDIME/SP) encaminharam em 19-12-2018, para a apreciação 
do Conselho Estadual de Educação, as diretrizes curriculares 
que devem orientar as etapas da Educação Infantil e o Ensino 
Fundamental, consubstanciadas no documento intitulado “Cur-
rículo Paulista”. Em janeiro de 2019, o Secretário de Estado 
da Educação, em Reunião Plenária deste Colegiado, reforçou 
a necessidade da apreciação ainda no primeiro semestre do 
ano, e destacou a importância da capacitação de professores e 
elaboração de materiais de apoio para que o Currículo Paulista 
seja implementado nas escolas, já no ano de 2020.

A Portaria CEE/GP 24, de 23-01-2019, designou as Con-
selheiras Ghisleine Trigo Silveira, Ana Teresa Gavião Almeida 
Marques Mariotti e Rose Neubauer para compor a Comissão 
Especial com o objetivo de analisar e emitir parecer sobre o 
Currículo Paulista da Educação Infantil e Ensino Fundamental 
para o Sistema de Ensino de São Paulo.

O documento curricular analisado define e explicita as com-
petências e as habilidades essenciais que devem ser garantidas 
para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de todos 
os estudantes matriculados na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental do Estado de São Paulo. Construído em regime de 
colaboração, com a participação da UNDIME/SP, representando 
os municípios, e da Secretaria de Estado da Educação (SEDUC/
SP), com o suporte do Programa de Apoio à Base Nacional 
Comum Curricular (ProBNCC), foi também discutido no âmbito 
deste Conselho Estadual de Educação, no período de fevereiro a 
junho do presente ano, sob coordenação da Comissão Especial 
nomeada pela referida Portaria CEE/GP 24.

Esta Indicação apresenta o resultado dos trabalhos da 
Comissão Especial, com as devidas análises, proposta de 
redação final, além de recomendações e normas para orientar 
a implementação do Currículo da Educação Infantil e Ensino 
Fundamental para o Sistema de Ensino do Estado de São Paulo.

II. FUNDAMENTACÃO LEGAL
O Currículo Paulista atende ao disposto nas determinações 

legais que culminaram na Resolução CNE/CEB 002/2017, que 
institui a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento 
de caráter normativo que define o conjunto orgânico e pro-
gressivo de aprendizagens essenciais como direito de todas as 
crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica e a 
necessidade de sua implementação pelos sistemas de ensino 
das diferentes instâncias federativas e pelas instituições e/ou 
redes escolares.

Ainda segundo a referida legislação, a BNCC deve funda-
mentar a concepção, formulação, implementação, avaliação 
e revisão dos currículos, e, consequentemente, das propostas 

- Considerando os princípios de eficiência, sustentabilidade, 
economia de gastos e transparência das informações;

- Considerando a necessidade de garantia da produção 
padronizada e racional de documentos, aderente à política 
estadual de gestão arquivística;

Resolve:
Artigo 1º - A partir de 08-08-2019, a produção, gestão, 

tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a 
documentos e informações arquivísticas de novos documentos 
na Secretaria da Educação deverão ser feitos exclusivamente em 
ambiente digital de gestão documental, valendo-se do Sistema 
SP Sem Papel.

§ 1º - Os documentos cadastrados no sistema SPdoc ante-
riormente ao dia 08-08-2019 seguirão sua tramitação em papel 
até o seu arquivamento.

§ 2° - Após a data estabelecida no caput, ficam vedados o 
cadastro e a autuação de novos documentos no sistema SPdoc, 
salvo nos casos definidos por esta resolução.

§ 3º – Os documentos existentes nas Unidades Administra-
tivas que foram cadastrados no sistema legado, o Sistema de 
Controle de Protocolo - NCPB, permanecerão sendo cadastrados 
no SPdoc para tramitação ou inserção de novos documentos, 
pelas unidades com atribuições de Protocolo.

§ 4° - O disposto no “caput” e no § 2º deste artigo poderão 
ser excepcionados nos termos do art. 11 do Decreto 64.355/19 e, 
em casos devidamente justificados aos Administradores Centrais 
do Sistema SP Sem Papel, lotados no Centro de Comunicações 
Administrativas - Cecad.

Artigo 2º - A tramitação de documentos entre a Secretaria 
da Educação e demais órgãos da administração pública ou da 
sociedade civil que não estiverem integrados ao Sistema SP Sem 
Papel dar-se-á, preferencialmente pelos meios digitais oficiais, 
em especial o e-mail institucional dos servidores da Pasta, nos 
termos da Resolução Seduc-65/2018.

Artigo 3º - Caberá ao Cecad a normatização dos procedi-
mentos de gestão do sistema e de guarda de documentos em 
papel que forem digitalizados e inseridos no Sistema SP Sem 
Papel, respeitadas as orientações gerais emanadas pelo Arquivo 
Público do Estado de São Paulo.

Artigo 4º - Os documentos assinados digitalmente pelas 
autoridades competentes por meio do Sistema SP Sem Papel 
terão plena validade jurídica, nos termos do Decreto Estadual 
65.355, de 31-7-2019.

Artigo 5º - O acesso ao Sistema SP Sem Papel poderá ser 
realizado por todos os servidores da Secretaria da Educação que 
realizam trabalhos administrativos, mediante usuário e senha 
criados a partir do CPF e do e-mail institucional do servidor.

§ 1° - Caberá ao Cecad, administrador central do Sistema 
SP Sem Papel, a gestão dos usuários da Sede e Coordenadorias.

§ 2° - Os Dirigentes Regionais das Diretorias de Ensino 
deverão designar 2 (dois) administradores locais do Sistema 
SP Sem Papel, para gestão dos usuários de suas respectivas 
Diretorias.

Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

 Resolução, de 6-8-2019
Homologando, com fundamento no artigo 9º da Lei 

10.403, de 6-7-1971, a Deliberação CEE 169/2019, que “Fixa 
normas relativas ao Currículo Paulista da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental para a rede estadual, rede privada e redes 
municipais que possuem instituições vinculadas ao Sistema de 
Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providências”.

DELIBERAÇÃO CEE 169/2019
Fixa normas relativas ao Currículo Paulista da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental para a rede estadual, rede privada 
e redes municipais que possuem instituições vinculadas ao Siste-
ma de Ensino do Estado de São Paulo, e dá outras providências

O Conselho Estadual de Educação considerando que:
- a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que contempla 

a Educação Infantil e Ensino Fundamental foi aprovada pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada pelo MEC, 
em dezembro de 2017, depois de audiências públicas realizadas 
em todas as regiões do Brasil;

- a BNCC da Educação Infantil e do Ensino Fundamental é 
um documento normativo que define o conjunto progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvol-
ver ao longo destas etapas da sua escolaridade;

- as redes de ensino já começaram a preparar seus proces-
sos de planejamento e implementação, que serão fundamentais 
para que a BNCC cumpra o seu papel de promover mais quali-
dade e equidade na aprendizagem dos estudantes;

- a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e a União 
Nacional dos Dirigentes Municipais de Ensino de São Paulo 
(UNDIME/SP) encaminharam para a apreciação deste Colegiado 
as diretrizes curriculares que devem orientar as etapas da Edu-
cação Infantil e do Ensino Fundamental, consubstanciadas no 
documento intitulado “Currículo Paulista”;

- em reunião Plenária de 19-06-2019, este Colegiado apro-
vou a Indicação CEE 179/2019 contendo o Currículo Paulista 
da Educação Infantil e Ensino Fundamental para o Sistema de 
Ensino do Estado de São Paulo depois de amplo trabalho colabo-
rativo, princípio central para a implementação da BNCC;

- a necessidade de organizar o trabalho das redes de ensino 
e escolas para que possam se apropriar e concretizar as apren-
dizagens pautadas pela BNCC e consequente Currículo Paulista;

- a importância das escolas em atuarem de forma a pre-
servar, revelar e valorizar a identidade e diversidade de cada 
localidade ou região e que isto seja apropriado pelos educadores 
como instrumento orientador da sua prática;

 DIRETORIA DE BENEFÍCIOS MILITARES

 GERÊNCIA DE PENSÕES MILITARES
 Apostila DBM GPM 172/2019, de 06-08-2019
Incluindo nos proventos de pensão da(o) beneficiária(o):

CÓDIGO DO BENEFÍCIO CPF BENEFICIÁRIA(O)

50251570 03671100834 Sonia de Tullio Andrade
A rubrica do Adicional por Tempo de Serviço Judicial e da 

sexta-parte sobre Vencimentos Integrais, com efeitos a contar 
de 01-08-2019, em decorrência da sentença judicial, Processo 
0016531-41.2019.8.26.0053 / 2015.01.150962 - 8ª Vara de 
Fazenda Pública.

Apostila DBM GPM 173/2019, de 06-08-2019
Incluindo nos proventos de pensão das(os) beneficiárias(os):

CÓDIGO DO BENEFÍCIO CPF BENEFICIÁRIA(O)

50227335 21290645825 Neusa Maria de Oliveira
50227335 42889448800 Valda Batista de Oliveira
50326202 25744413898 Hilda Lima de Queiroz Antunes

A rubrica da sexta-parte sobre Vencimentos Integrais, 
com efeitos a contar de 01-08-2019, em decorrência da 
sentença judicial, Processo 0018504-31.2019.8.26.0053 / 
2014.01.026276 - 3ª Vara de Fazenda Pública.

 Agricultura e 
Abastecimento
 COORDENADORIA DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA

 CENTRO DE FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS E 
CONSERVAÇÃO DO SOLO

 Despachos do Diretor, de 6-8-2019
Aplicando:
a Vicente Ferreira Lima Neto - Processo SAA 00502519, a 

Penalidade de “Advertência” por infringência a: (1) DF 4074/02, 
Art 62 c/c DF 4074/02, Art 37 § 4º.(2) DF 4074/02, Art 85, III. - (3) 
DF 4074/02, Art 52 c/c Art 53 § 1°.

a Rodrigo Segato-Estância RR- Porto Feliz - Processo SAA 
00540219, a Penalidade de “Advertência” por infringência a: (1) 
LF 7802/89, Art 14, f c/c DF 4074/02, Art 84, VI.

a Renato Segato-Estância RR-Porto Feliz - Processo SAA 
00540319, a Penalidade de “Advertência” por infringência a: (1) 
DF 4074/02, Art 85, III.(2) DF 4074/02, Art 62 c/c DF 4074/02, 
Art 37 § 4º.

a Albaugh Agro Brasil Ltda - Processo SAA 00593919, a 
Penalidade de “Advertência” por infringência a: (1) LF 7802/89, 
Art 7º c/c DF 4074/02, Art 48.

a Nortox S.A. - Processo SAA 00620719, a Penalidade de 
“Advertência” por infringência a: (1) LF 7802/89, Art 6º, III c/c 
DF 4074/02, Art 44, III.

a Iharabras S.A. Indústrias Químicas - Processo SAA 
00621119, a Penalidade de “Advertência” por infringência a: (1) 
LF 7802/89, Art 6º, III c/c DF 4074/02, Art 44, III.(2) LF 7802/89, 
Art 7º c/c DF 4074/02, Art 48.

a Koppert do Brasil Holding Ltda - Processo SAA 00621219, 
a Penalidade de “Advertência” por infringência a: (1) LF 7802/89, 
Art 6º, III c/c DF 4074/02, Art 44, III.

a Flávio Dourado Calado - Processo SAA 00621419, a 
Penalidade de “Advertência” por infringência a: (1) DF 4074/02, 
Art 66 c/c Art 85, I.

a Aero Agrícola Caiçara Ltda - Processo SAA 00676719, a 
Penalidade de “Advertência” por infringência a: (1) LF 7802/89, 
Art 14, b c/c DF 4074/02, Art 84, VII.

a Cooperativa Agrícola Sulbrasil de Atibaia - Processo SAA 
00722319, a Penalidade de “Advertência” por infringência a: (1) 
DF 4074/02, Art 85, III.

a Amarildo Hamann - Processo SAA 01334118, a Penalidade 
de “Advertência” por infringência a: (1) DF 4074/02, Art 62 c/c 
DF 4074/02, Art 37 § 4º.(2) DF 4074/02, Art 52 c/c Art 53 § 1°.

Cancelando:
o Auto de Infração no 2021007-04/2019 – Processo SAA 

005.598/19 – cujo interessado é Iharabras S.A. Indústrias 
Químicas.

o Auto de Infração no 2021004-04/2019 – Processo SAA 
006.209/19 – cujo interessado é Ourofino Química S.A..

o Auto de Infração no 2021009-04/2019 – Processo SAA 
006.215/19 – cujo interessado é Du Pont do Brasil.

 Educação
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Resolução Seduc-38, de 6-8-2019
O Secretário da Educação,
- Considerando o Decreto Estadual 64.355, de 31-07-2019, 

que institui o Programa SP Sem Papel, seu Comitê de Governan-
ça Digital e dá providências correlatas;

60882843 17-07-2019 Mercedes Alves Pereira Jose Mario de Souza Pereira 13-08-2007 Auxiliar de Servicos 100 Pai/Mãe
60882929 17-07-2019 Simone Cristina P Caceres Erasmo Carlos Ribeiro 28-09-2017 Agente Seguranca 100 Companheiro
     Penitenciária VII
60883489 18-07-2019 Jose Ferrer Lucia Aranda 04-10-2018 Auxiliar Serv. Gerais 100 Companheiro
60447960 18-07-2019 Elidio de Carvalho Lobao Hilda Helena de Andrade 17-07-2015 Cirurgiao Dentista 100 Companheiro
60562047 18-07-2019 Oscar Cardozo Silva Amara Maria do Nascimento 29-05-2016 Agente de Serviço Judiciário 100 Companheiro
60739390 18-07-2019 Neusa Machado Ribeiro Curtti Pedro Curtti 18-04-2018 Agente de Segurança Judiciária 16. 2 Ex-cônjuge
60100081 18-07-2019 Reinaldo da Silva Maria Cristina Goncalves 13-09-2011 Auxiliar Serv. Gerais 100 Companheiro
60551805 19-07-2019 Benedita Roque Theago dos Reis Geraldo Benedito dos Reis 26-02-2016 Auxiliar Fiscal. Financeira I 100 Pai/Mãe
60651771 19-07-2019 Werney Carlos Bianchini Elizabeth Lemes C Bianchini 08-12-2016 Professor Educacao Basica I 100 Companheiro
60883684 19-07-2019 Maria Izolina Pomari Valter Bertussi Pozza 02-09-2011 Agente Operacional Judiciário 100 Companheiro
60885436 22-07-2019 Maria Tereza Tartaglioni de Barros Jose Maria de Barros 25-04-2018 Oficial Administrativo 100 Filho Incapaz
60286509 22-07-2019 Nelson de Souza Filho Odette Castanheira Souza 01-08-2013 Professor Educacao Basica I 100 Filho Incapaz
60885592 22-07-2019 Zina Zaira Chiarelli Linhares James Terence Coulter Wright 08-07-2018 Professor Doutor 100 Companheiro
60885486 22-07-2019 Vera Lucia Oliveira Antonelli Ayvano Edmundo Belix 28-06-2017 Oficial de Justica 100 Companheiro
60885309 22-07-2019 Valdete Dolores o Borges Pedro Antonio da Silva 01-03-2019 Auxiliar Serv. Gerais 100 Companheiro
60885788 22-07-2019 Rodrigo Cunha Therezinha Prudente F Leite 22-02-2017 Professor Educacao Basica I 100 Companheiro
60885959 23-07-2019 Geralda Severina de Paula Nivaldete Aparecida Antunes 20-01-2018 Professor Educacao Basica I 100 Pai/Mãe
60760179 23-07-2019 Maria Regina Nora Rogano Onildo Benicio Rogano 27-10-2016 Medico Legista de 1ª Classe 50 Cônjuge
60541009 23-07-2019 Matilde Calvo Jose Luiz Calvo 17-07-2016 Secretario de Escola 100 Pai/Mãe
60555162 23-07-2019 Jessica Caroline da Silva Calazans Lindolfo Leme Pierre 27-08-2016 Executivo Publico 50 Companheiro
60886263 23-07-2019 Lethicia do Prado Ferraz Maria Bruno Fernandes do Prado 20-06-2017 Professor Educacao Basica I 100 Neto Menor de 21 Anos
60885956 23-07-2019 Joana Moraes Pereira da Silva Luiz Hildebrando Pereira da Silva 24-09-2014 Professor Associado - USP 100 Filho Incapaz
60886607 24-07-2019 Diguinar Fogaca Milsoni Nilson Milsoni 15-10-2017 Oficial Operacional 100 Companheiro
60405686 24-07-2019 Edilberto Mansur Cerejo Thereza Mansur Cerejo Bote 01-02-2015 Professor Educacao Basica I 100 Filho Inválido
60809877 24-07-2019 Antonia Rodrigues Rita Marilene Rodrigues Rita 31-10-2018 Carcereiro de 2ª Classe 100 Pai/Mãe
60886666 24-07-2019 Sueli Narciso Lopes Soi Jose Rafael da Rocha Leite 28-01-2015 Escrivao Pol. Classe Especial 100 Companheiro
60470787 24-07-2019 Reni Celeste Custodio Inacio Sant Ana 31-08-2015 Ag. Seg. Penitenc. Classe V 100 Companheiro
60886405 24-07-2019 Maria Cecilia Cavalcanti Vaz de Marly da Cunha Cavalcanti 04-07-2018 Investigador Pol. 2ª Classe 100 Filho Inválido
  Moraes
60887252 25-07-2019 Daniela Graciano dos Santos Angela Maria Graciano Silva 11-01-2018 Auxiliar Técnico da Fiscalização 100 Filho Inválido
60276443 25-07-2019 Rosemary Lima de Almeida Dinah Lima de Almeida 17-04-2013 Auxiliar de Saude I 100 Filho inválido
60205840 25-07-2019 Jose Lopes Maria Lucia Borsoni 05-11-2012 Professor Educacao Basica II 100 Companheiro
60887139 25-07-2019 Ana Elisa Granzotti Celia Gobbo 14-04-2018 Professor Educacao Basica II 100 Companheiro
60888720 31-07-2019 Monica Medeiros de Lima Eliana Canto Pompeu de Toledo 07-12-2017 Escrevente Tecn. Judiciario 100 Companheiro
60888661 31-07-2019 Debora Calixto Bonfim Maria Aparecida Calixto Bonfim 29-11-2017 Auxiliar Serv. Gerais 100 Filho Inválido


