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Atoe da Chefe de Gabinete
De 19/06/90
ODL'NIZE PINTO SIQUEIRA, matr. 132.572-9, CPF n®
101.197.957-87, brasilolra, nascida en 13/12/38,do
sen .) •‘eminino, Cajrteira de Identidade 1.643.513,ex
pedida pelo IFP, inscrita no PIS/PASEP aob o nûmei Ih .012.113.120, nomeada para exercer o cargo em
cotnjnnão Te Assistente, símbolo DAS-6 ns
Secreta
tii de Estado do Cultura, pelo Decreto publicado
no Diário Oficial de 14/06/91, tomou posse era 14/
06/91
com validade a partir de 14/06/91.
jo/to CARLOS GOLDBERG, raatr. 809.880-8, CPF núme
ro 203.168.607-00, brasileiro, nascido em 06/04/47,
do sexo masculino. Carteira de Identidade 2.061.454
expedida pelo IFP, inscrito no PIS sob o nu 10.318.
802.462, Carteira de Trabalho no 76461, série 260,
nomeado para exercer o cargo era comissão de Diretor
da Escola de Artes visuais, símbolo DAS-6, na Secre
taria de Estado de Cultura, pelo Decreto publicado
no Diário Oficial de 24/05/91,tomou posse em 24/05
/9l com validade a partir de 24/05/91.
•
*

MAURÍCIO LAMENZA, matr. 809.882-4, CPF 775.910.
467-72, brasileiro, nascido era 28/03/64, do sexo
masculino. Carteira de Identidade 359.499, M.Aer.,
inscrito no PIS/PASEP sob o no 1.700.783.236-7, no
meado para exercer o cargo em comissão de Assessor
-Chefe, símbolo DAS-8 na Secretaria de F.stado
de
Cultura, pelõ Decreto publicado no Diário Oficial
de 24/05/91, tomou posse em 24/05/91, com validade
a partir de 24/05/91.
JUAREZ PIRES DE ALBUQUERQUE, m atr.809.881-6,CPF
n® 012.170.977-91, brasileiro, nascido era 05/06/28,
do sexo masculino, Carteira de Identidade 9220 D CREA, inscrito no PIS/PASEP sob o no 100.286.924.78
nomeado para exercer o cargo era comissão de Diretor
Gerai ,na Secretaria de Estado de Cultura,pelo De
creto publicado no Diário Oficial de 24/05/91, to
mou posse em 24/05/91,' com validade a partir de 24
/05/91.
’"
'■ "vf.
' '
'
.
Departamento

Geral de Administração

Departamento de Pessoal
Apostilas da Diretora

.
«Al

Poder Executivo

ANO XVII • N.® 120 • PARTE I

Reflxados os proventos mensais de inatividade ,
em Cz»50.665,98, H partir de 01/09/87, assim dis
criminados, revogando-se o despacho de 04/01/89,pu
plicado no DO de 05/01/89:
Vencimento-basa atribuído ao
cargo de Instrumentista
CZ$ 28.145,32
501 de triênios
CZ» 14.072,66
Direito Pessoal (DL 351/77)
CZ»
895,43
Direito Pessoal (DL 351/77)
CZ$
516,24
7.036,33
25» de nível Universitário
CZ»
Refixados em Cz»366.368,95, a partir de 27/12/
88, assim discriminados:
Vencimento-base atribuído ao
Cz»207.838,34
cargo de Instrumentista,iscat.
CZÍ103.919,17
50» de triênios
Czî 4.527,93
Direito Pessòal(DL 351/77)
Cz» 2.606,59
Direito Pessoal(DL 351/77)
Cz» 51.959,58
25» de nível universitário
Refixados em NCz»12.533,63, a partir de 16/01/
90, assim discriminados:
Vencimento-base atribuído ao
NCz» 6.769,27
cargo de Instrumentista,locau.
Direito Pessoal (DL 351/77)
NCz$
6,59
NCz$
3,90
Direito Pessoal (DL 351/77) j
60» de triê n io s
NCz» 4.061,56
NCz» 1.692,31
2S» de i^vel universitário
Proc. E-03/300.067/89 - CELEIDA MORAES TOSTES ,
matr. U 2 . 561-2. Refixados cá> proventos mensais de
inatividade, a partir de 01n)4/9l, em Cr»92.806,16,
assim discriminados:
Vencimento-base atribuído ao
’ ;■
cargo de Prof.Decente l,Claa
Cr» 64.004,25
se C, nível 8
45» de triênios
Crí 28.801,91
Proc. B-18/001.614/90 ra VITORIO STEFANINI, matr.
174.507-4, Refixados os proventos mensais de inati^
vidade em Cr»44.641,08 a paptir de 11/10/90, assim
discriminados, revogando-se o despacho de 14/03/91
publicado no DO de 15/05/91:
Vencimento-base atribuído ao
cargo de Prof.Docente I,Clas
Cr» 26.178,02
se C, nível 8
45» de triênios
Cr» 16.063>38
Cr» 1.845,91
Direito Pessoal DAl-5
553,77
Direito Pessoal-DAI-5(Representação)Cr»

>í»l*d

Ato de 24/10/88 - EUGEN RANEVSKY.matr.1079265.3.
Tendo era vista o que consta do processo 03/017659/
S3, fica atribuído ao inativo a quem se refere o
presente titulo, a partir de 16/01/90,o aumento de
ro» correspondente ao lio triênio, calçglaho sobre
o vencimento-base do seu cargo.

Proc. E-03/08018/89 - MARGARIDA DO NASCIMENTO
ARAUJO, matr. 1.100.883-6. Fixados era Cr»32.907,18
os proventos mensais de inatividade, a partir de ,
21/03/90, assim discriminados, revogando-se oaelespacho de 12/06/90, publicado no 00 de 27/06/90:
Vencimento-base atribuído no
cargo de Instrumentista,l»Çat.
Cr» 18.281,77
55» da triênios
Crí 10.054,97
,15» de nível universitário
Cr» 4.570,44

Ato de 16/02/77 - WANDA BONflM RIBEIRO, matrícu
la 401.521-0. Tendo em vista o que consta do pro cesso E-03/401.228/76, o inativo a quem se refere
o prasente título, terá, como base para revisão de
seus proventos,- os vencimentos atribuídos ao cargo

Proc. E-01/13338/72 - ENNIO GRAÇA, matr.369.664.
Fixados os proventos mensais de inatividade, a par
tir de 27/12/88 em Cz»374.109,01, assim discrimina
doa, revogando-se o despacho de 15/03/90:
Vencimento-base atribuído ao

De 31/05/91
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rtt.mxmw,'

Atos do

Secretário

DE 21.06.91
Aastíssorie 3y.
fendo em viBtn o pronunct arnontii
rídice desta Secre tari a de F.stado
considerando que o As3esaar-ChM f'e da A3UR tem o
atraso na entraga da obra contrat- ■-V:» como injustificado;
considerando q , ainda a seu :v j a ilegalidade
nada caso, na v lencia do contra
aomsnte estaria
sua
prorroga,
to, tivesse sido «diria e concedí
çao noa termo» d ar t . 1*7 do Dedr o to-1ai n« 2.30U/
86;

considerando,
ta de controla
gaos técnicos a
sxacuçao do cont
57 s B3U parágra
> coneiderando,
tades çfela contr
via, embora riso

o decorrau de"fei
ój£
a
to; em total ije respeito 00 art.
único do Fr.t*» to ria Licitação;
ne Imente, que e-‘ razoes opraseç
prg
ada têm o »f«{tc de defesa
olhida em todor- os seus termos,
D E C I D O

mbnm, que o <

ibera] idade” , {-’ or parte doo
f i s c o l i z s ç ã o ri CEG durante

1.
Rejeitar 8 proposta de dispensa rie aplicaçao
da multe moratória contratual à empresa MHN1E ALF£
NAS CONSTRUTORA S/A, previsto np art. 72 rio Doers
to-lei na 2.300/06;
2.
Aplicar a referida empr^aa o pena de^ suspafl
são temporária rie participação pm licitação e imps
dimento de contratar no âmbito Un Sacre tari a de Eg
tado de Minas e Energia, paio pare zd de 120 ( canto
e vinte) dies, noa termos do inci so III, do art.73
do mesmo diploma legal;
da
Detarminar ao Senhor Diretor Presidente
3.
CEG eeja proibidn ao Engenheiro R icardo Monnur de
fiscalizar obras de qualquer espé rie por ter decai
bem
do da confiança da Superior Admin iatração e,
deverá
assim, o Dr. Celso de Oliveira Le ol , que
do Departamento
ser substituído no cargo de f.hei
de Engenharia, tanto quanto sa.j ■» rnnvocado n Const*
lho de ^Administração para demie
n Diretor de Opg
rações Antonio Padrão Gomes, taí» 'm por fazer des
merecer a confiança da Administa

*♦.
Mandar instaurar Comir.' <
nheiros e 1 Advogado para ju».»
ga

de

quanto ao cumprimento rio
sua qualidade técnico;

5.
Nomear Comissão de Sino
lo 5ubsacretário Dr. ANTONIO
Diretor Geral rir? «Administra-

nposta de ? Engg
1D (dez) d iaa ,dx
■o do contrata e

: t a , Preaidid3

pg

JUEÍí MATIA5, pelo
. ASc-1R MOT fA Gü

exoneração de Fernando Cotta Portells

VV/HI1 3 oau

ríacesso

V
^18/635/91

sessoria de Projetos c|
Cultural, da Secretarií
Nomear LIA TEMPORAL MALCHER, para exer

manente do Estado do

cer o cargo em comissão de Secretário-Geral, símbolo VP, da
Fundação Casa França-Bïasil - FCFB, vinculada à

rJ

exoneração de Antonio
0265780.7 (objeto de ti

Secretaria

to nC 15.111, de 17.7.

ua Estado de Cultura, do Quadro Permanente do Estado do Rio
de Janeiro, na vaga decorrente da exoneração de Antonio Ro

GOULART, matrícula nC í\

berto Mattos Capatão. Proc. n9 E-18/618/91

Geral, símbolc DGA, dc

exercer o ca-co em
f'°It'®ar JuAREZ LINS DE ALBUQUERQUE, para
O ca-go em comissão de Diretor-íi»^^^
• ^

Estado*’do Rio de Janeirc

instituto Estadual do Patrimônio Cultural L 1
^
Estado de Cul*-u-a nn n
’ 03 Secretaria
lar f :rc -,
‘
° ^
Perman^ t e dc Estado do Rio
aer cr rente ca
^ -,

Dcpsr*■

0180599. 3. F r e e ,

Secretaria de Estado de

^
de
de

nç E- 18/639/S1

exercer o carco eir comiJ

**

Admir.isrrs ção, dc Qua

na va-a aecorrente da e,-

U/s/hd

.
!’0raear 0TAVI°
SOARES BRANDÃO,
Proiessor, pa^a eypr-fi- ^
-e exe.ee. o cargo em comissão de Diretor da
Escola de Música vi n , ,
~
S ' Slmb°lc DAS-6, da Secretaria

matrícula no 65792.4. Pr
Exonerar, a
raatricula nç 269001 - 4 ,

“

^ taCC Q£ C U U U r a ' d° QUadr° Permanente do Estado do Rio
de Janeiro, na vaca deco-re„t_ ,
- -rente da exoneração de Cirlei Mo
reira ce Hollanda, matricula no 1159121 ,
■iios^l.l.Proc.nç £-18/668/91

te, símbolo DAS-6 , do Pr

Proteção ao Consumidor
tado de Justiça, do Quad

cer

N °mear TATIANA CHAGAE MEMO r i a para exer
O cargo de Diretora Executiva, símbolo vp -2 da F „ -~

Museu da Imagem e do Som - Funda -

missão de Diretor, símbo]

mi* “
«■

—

».

£« „ ao d0 M o
‘

proo. nç E-18/554/91.

do Departamento Geral de

a*

’

cretaria de Planejamento

J^e i r o .

Estado de Educação, do Qu
Janeiro.
Proc. nÇ £_ 03/4

Nomear MARCOS SAMPAIO MALAN, para
cer o cargo.em comissão de Vice-Presid
da F n n 1 rce Presidente,
aa Fundaçao Tez + m

—..

'4

~
símbolo VP -1
1•

;;i;:::K
ra*— -

a° ' " « °

a» « o a. a , « lro

e-

Exonerar,
SOARES, Arquiteto, matríc

°

-

Proc. n 9

âe Janeiro.

Nomear LUI
vil, matrícula nc 0001122Sa° de Dir«tor, símbolo D;

°“ a”

Departamento Geral de Préc

, , m -

tia de Planejamento e Admi

“

* * a-

-

—

—

de Educacão, do Quadro Per

: ~ : ™

to, na vaga decorrente da
«ezes Soares, matrícula nb

—

—

C“ “ "

Exonerar

d=

a,

criada pela Lei no 1 714

d

-

.I

--adodeCunuL

RÍ° -

—

-o.

, ao So,
„

„
' EMndação MIS*J,

10'90’ “

nv 7 l V ” V "

en

nÍ°! de p Ianejamento, m
comissão de Assessor, símbt
Ed“=a« o , do Quadro Perr
to. Proc. nç E-03/5415/91

—

Nomear ALBÊs
■ R0CHA, Professor Docente n

Pennanente d° ESt3d0 d°

g e r c e r o cargo em comissão
«
» —
«
r
Portamento Geral de Escolas de Art
do de Cultura, do Quadro p
*

r

—
• —
' Slmbol° DG- do De
da Se" e t a r i a de Esta-

neir°' na va9a decorrente da exonera - *"***?. d° *ÍO de
Pequeno, matrícula no 8^ - ,

p ' da Co°tdenadoria Geral
Tuipamentos Escoláres, da <
- al de Educacão, da Secr e t

Ja"

dr° Permanente do Estado

_ ____ _____ ___ '■ 111oc. ní>

7

•-- ----Nomear JOAo CARLOS GOLDBPnr
roer o cargo em comissão de Diretor d
isuais. Símbolo DAS-6, da Secreta •

„

ESCUlt^ «

Pora

de

Artes

ESC° la

do Quadro Permanente do Estado do Rio d "
decorrente da exoneração de Luiz Aouil
matrícula nS 0266698-0 Pr
q
®

'--- ----------- ------II Pr0C~
0 3 6 9 2 5 3 - ! , do cargX0Oni ; \ romiNsAsY“ ES

Z * " * 110'
da Rocha

Nomear SHEILA
,^Professor Assistente de

CUltUra'

•setnculi n0 0165459-9, para

na vaga
Mirandj

Coordenador, simv,oio DAS

E-18/642/91
* ** *° « "

T ' 40 ' d° °Uadro Permanente d
vaga resultante da transforma

'
« r f a

u

n0

<8 - de 16/04/91, e cons

da Secretaria de *«tadocd 7 c T u de Ar er o r ' símboi° d« - 7,
Estado^ d Q - R i o - « “TaSii?0~"p- ~ ~ -- ' d Ouadro Permanente do
-troe.

f

á* Dirator da í*=

tri. ão Quadro Permanetr,

V

ci. Administrative
Z ' de G€rente ^
^-istr,
cia
-e Janeiro -

Exonerar LUI2 !nt1TT, -,
— -^
■Uie n0 0266696-c, c*“*
R0CKA «I RAND A, mat

f' A'tes V-suais. ,íwt~ ;
'-oc. nç £—18/446/91.

~~

7 te da itansformaçãc
514' dS 36/03/91. Proc. r

S-retarn.
I

^
^
“ oc- ^

^
^
2-03/51 «4

í
f un:

--tataria at Estaao

uc «io de Janeiro

d'

-iaeni

de

