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2. Considerando-se a quarentena decorrente da COVID-19, a 
audiência será realizada por videoconferência, ficando faculta-
do ao acusado a escolha do local onde pretende prestar suas 
declarações. Para tanto, deverá informar seu endereço eletrônico 
(e-mail) e número de telefone, informando também o endereço 
eletrônico (e-mail) e telefone de seu advogado, até o dia 24-09-
2020, fazendo referência ao processo e dia/horário da audiência. 
As informações deverão ser enviadas ao e-mail desta 2ª Unidade 
(pge-ppd-2up@sp.gov.br) e são imprescindíveis para o envio do 
link de acesso à audiência em questão. 3. Intime-se o acusado 
por intermédio de seu superior hierárquico, bem como seu 
defensor por publicação no Diário Oficial. 4. Petição de fls.46: 
Defiro vista dos autos fora da repartição, pelo prazo de 3 (três) 
dias, contados da publicação deste despacho.

DRA. FRANSSILENE DOS SANTOS SANTIAGO - OAB/SP 
265.756

PROCESSO SEDUC 823310/2019 – GDOC – 1000726-
392982/2019

Indiciado: M. P. F.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 2ª Unida-

de, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procura-
doria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela 
Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 174, 
a saber: 1) Considerando-se a quarentena decorrente da COVID-
19, redesigno a audiência de fls.130 para o dia 30-09-2020, às 
10h, para oitiva das testemunhas e informantes arroladas pela 
Administração, sendo que o ato processual será realizado por 
videoconferência, ficando facultada às testemunhas e informan-
tes a escolha do local onde pretendem prestar o depoimento. 
2) As testemunhas e informantes serão intimadas pela PPD, 
devendo informar, até o dia 24-09-2020, endereço eletrônico 
(e-mail) e número de telefone para contato, por mensagem 
eletrônica a ser enviada para esta 2ª Unidade (pge-ppd-2up@
sp.gov.br). 3) Intime-se a defesa dos termos deste despacho, 
e para que informe o endereço eletrônico que utilizará para 
participar da audiência virtual e para receber o link de acesso à 
audiência, o que também deverá ocorrer até o dia 24-09-2020. 
Na mesma ocasião, poderá informar o endereço eletrônico do 
indiciado, caso este tenha interesse em participar do referido ato 
processual. 4) Publique-se.

DRA. THIAGO PRADO FLEMING - OAB/SP 316.582
PROCESSO SEDUC 420319/2019 – GDOC – 1000726-

395315/2019
Indiciado: M. A. S.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 2ª Unida-

de, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procura-
doria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela 
Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls.464, 
a saber: 1) Fica designada para o dia 25-09-2020, às 13h30, a 
audiência objetivando a realização do interrogatório da acu-
sada. 2. Considerando-se a quarentena decorrente da COVID-
19, a audiência será realizada por videoconferência, ficando 
facultada à acusada a escolha do local onde pretende prestar 
suas declarações. Para tanto, deverá informar seu endereço 
eletrônico (e-mail) e número de telefone, informando também o 
endereço eletrônico (e-mail) e telefone de seu advogado, até o 
dia 21-09-2020, fazendo referência ao processo e dia/horário da 
audiência. As informações deverão ser enviadas ao e-mail desta 
2ª Unidade (pge-ppd-2up@sp.gov.br) e são imprescindíveis para 
o envio do link de acesso à audiência em questão. 3. Intime-se a 
acusada por intermédio de seu superior hierárquico, bem como 
seu defensor por publicação no Diário Oficial.

DR. JOSÉ LUÍS MAZUQUELLI JUNIOR - OAB/SP 389.651
PROCESSO SEDUC 817274/2016 – GDOC – 1000726-

7128/2019
Indiciado: J. C. U.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 2ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – 
Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 
308, a saber: 1) Fica redesignada para o dia 26-08-2020, às 15h, 
a audiência objetivando a realização do interrogatório do acu-
sado. 2) Considerando-se a quarentena decorrente da COVID-
19, a audiência será realizada por videoconferência, ficando 
facultado ao acusado a escolha do local onde pretende prestar 
suas declarações. Para tanto, deverá informar seu endereço 
eletrônico (e-mail) e número de telefone, informando também o 
endereço eletrônico (e-mail) e telefone de seu advogado, até o 
dia 20-08-2020, fazendo referência ao processo e dia/horário da 
audiência. As informações deverão ser enviadas ao e-mail desta 
2ª Unidade (pge-ppd-2up@sp.gov.br) e são imprescindíveis para 
o envio do link de acesso à audiência em questão. 3) Intime-se o 
acusado por intermédio de seu superior hierárquico, bem como 
seu defensor por publicação no Diário Oficial. 4) Publique-se

DRA. PATRICIA LAFANI VUCINIC - OAB/SP 196.889
PROCESSO SEDUC 1264/2014 – GDOC – 1000726-

266083/2014
Indiciado: C. F. M.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 5ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 74, a saber: 1) Considerando-se a quarentena decorrente da 
Covid19, redesigno a audiência de fl. 66 para o dia 18-08-2020, 
às 11h, para realização do interrogatório da acusada. 2) A 
audiência será realizada por videoconferência, ficando facultado 
à acusada a escolha do local onde pretende prestar declarações. 
Para tanto, deverá informar seu endereço eletrônico (e-mail) e 
número de telefone, informando também o endereço eletrônico 
(e-mail) e telefone de seu advogado, até o dia 11-08-2020, 
fazendo referência ao processo e dia/horário da audiência. As 
informações deverão ser enviadas ao e-mail desta 5ª Unidade 
(pge-ppd-5up@sp.gov.br) e são imprescindíveis para o envio do 
link de acesso à audiência em questão. 3) Intime-se a defesa (Dr. 
LUCAS GOMES GONÇALVES, OAB/SP 112.348, procuração à fl. 
72) dos termos deste despacho, observando-se que a acusada 
não será intimada (art. 282, parágrafo primeiro, parte final, da 
Lei 10.261/68), sendo que deverá adotar as providências de sua 
alçada independente de qualquer notificação. 4) Publique-se

DR. LUCAS GOMES GONÇALVES - OAB/SP 112.348
PROCESSO SEDUC 2679/2017 – GDOC – 1000726-

1088150/2017
Indiciado: A. C. S.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 5ª Unida-

de, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procura-
doria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela 
Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 173, 
a saber: 1) Considerando-se a quarentena decorrente da COVID-
19, redesigno o dia 13-08-2020, às 10h, para oitiva das teste-
munhas arroladas pela defesa. 2. A audiência será realizada por 
videoconferência, ficando facultada às testemunhas a escolha 
do local onde pretendem prestar seus depoimentos. 3. A defesa 
notificará suas testemunhas (art. 287, Lei estadual 10.261/68), 
devendo encaminhar para o e-mail pge-ppd-5up@sp.gov.br, até 
o dia 10-08-2020, os endereços eletrônicos (e-mail) e telefones 
das pessoas que deseja ouvir, sob pena de preclusão da prova. 4. 
As testemunhas receberão em seus endereços eletrônicos, com 
antecedência, link com todas as orientações para participarem 
da videoconferência. 5. Intime-se os defensores Dr. ÂNGELO 
VITOR BARROS DIOGO (OAB/SP 129.195) E Dr. EDUCARDO 
ALVAREZ FERREIRA (OAB/SP 199.792) dos termos deste des-
pacho, bem como para que, até o dia 10-08-2020, encaminhem 
para o e-mail pge-ppd-5up@sp.gov.br os seus telefones de 
contato e os endereços eletrônicos (e-mail) que utilizarão para 
participarem da audiência virtual e para receberem o link men-
cionado no item 4, fazendo referência ao processo, dia e horário 

Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 
172 – Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do Termo 
de Audiência de fls. 139, a saber: No dia 29-07-2020, às 13h30, 
nesta cidade de São Paulo, na sala de audiências da 4ª Unidade 
Processante, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, 
situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela Vista, sob a Presidência 
da Procuradora do Estado, DRA. KÁTIA GOMES SALES, foi 
instalada a audiência por VIDEOCONFERÊNCIA objetivando o 
interrogatório do acusado. Participaram da audiência o acusado, 
ADILSON VENCESLAU DOS SANTOS, que se fez presente na 
Unidade Prisional, mesmo encontrando em licença saúde, e seu 
Defensor, Dr. MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI, OAB/
SP 131.785. O acusado foi cientificado do objeto do presente 
processo, dos direitos e garantias individuais (art. 5º inciso LV da 
CF), especialmente no tocante ao seu direito constitucional de 
permanecer em silêncio (art. 5º inciso LXIII da CF). Na presente 
audiência, manteve entrevista reservada com a defesa técnica. 
Encerrado o interrogatório, colhido em duas partes, pela Pre-
sidência foi deliberado o seguinte: 1)Fica aberto o prazo legal 
para a apresentação de Defesa Prévia, que deverá ser assinada, 
digitalizada e encaminhada à 4ª Unidade eletronicamente, para 
o e-mailpge-ppd-4up@sp.gov.br, com aviso de recebimento que 
servirá como protocolo, tendo em vista as restrições de mobilida-
de impostas pela quarentena determinada pelo Decreto Estadual 
64.881, de 22-03-2020, no contexto da pandemia do COVID-19 
(Novo Coronavírus), cuja vigência foi estendida até 30-07-2020, 
pelo Decreto Estadual 65.056, de 10-07-2020. No mesmo prazo, 
será apresentado o instrumento de mandato. 2) O acusado fica 
dispensado do comparecimento aos demais atos processuais. 3) 
Considerando-se que a audiência foi realizada por intermédio de 
recursos audiovisuais, deverá a Assistência providenciar a grava-
ção de um DVD e sua juntada aos autos. 4) Publique-se. NADA 
MAIS, encerra-se este termo, que reproduz os atos praticados 
em audiência. Eu, Livia Cristina Andrade de Deus, digitei. KÁTIA 
GOMES SALES Procuradora do Estado

DR. MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI - OAB/SP 
131.785

PROCESSO SAP/GS 597/2018 – GDOC – 1000726-
396638/2018

Indiciado: A. V. S.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 4ª Unida-

de, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procura-
doria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela 
Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do Termo de Audiência 
de fls. 130, a saber: No dia 29-07-2020, às 14h, nesta cidade de 
São Paulo, na sala de audiências da 4ª Unidade Processante, da 
Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, situada na Rua 
Maria Paula, 172 – Bela Vista, sob a Presidência da Procuradora 
do Estado, DRA. KÁTIA GOMES SALES, foi instalada a audiência 
por VIDEOCONFERÊNCIA objetivando o interrogatório do acusa-
do. Participaram da audiência o acusado, ADILSON VENCESLAU 
DOS SANTOS, que se fez presente na Unidade Prisional, mesmo 
encontrando em licença saúde, e seu Defensor, Dr. MARCO 
AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI, OAB/SP 131.785. O acusado 
foi cientificado do objeto do presente processo, dos direitos e 
garantias individuais (art. 5º inciso LV da CF), especialmente no 
tocante ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio 
(art. 5º inciso LXIII da CF) e afirmou que manteve, previamente, 
entrevista reservada com a defesa técnica. Encerrado o interro-
gatório, pela Presidência foi deliberado o seguinte: 1) Fica aberto 
o prazo legal para a apresentação de Defesa Prévia, que deverá 
ser assinada, digitalizada e encaminhada à 4ª Unidade eletro-
nicamente, para o e-mailpge-ppd-4up@sp.gov.br, com aviso 
de recebimento que servirá como protocolo, tendo em vista as 
restrições de mobilidade impostas pela quarentena determinada 
pelo Decreto Estadual 64.881, de 22-03-2020, no contexto da 
pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), cuja vigência foi 
estendida até 30-07-2020, pelo Decreto Estadual 65.056, de 
10-07-2020. No mesmo prazo, será apresentado o instrumento 
de mandato. 2) O acusado fica dispensado do comparecimento 
aos demais atos processuais. 3) Considerando-se que a audiên-
cia foi realizada por intermédio de recursos audiovisuais, deverá 
a Assistência providenciar a gravação de um DVD e sua juntada 
aos autos. 4) Publique-se. NADA MAIS, encerra-se este termo, 
que reproduz os atos praticados em audiência. Eu, Livia Cristina 
Andrade de Deus, digitei. KÁTIA GOMES SALES Procuradora 
do Estado

DR. MARCO AURÉLIO CHAGAS MARTORELLI - OAB/SP 
131.785

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Intimações
PROCESSO SEDUC 761891/2019 – GDOC – 1000726-

321958/2019
Indiciado: S. R. P. F.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 1ª Unida-

de, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procura-
doria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela 
Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 71, 
a saber: 1. Recebo a defesa prévia enviada eletronicamente e 
juntada às fls. 70, na qual o i. defensor requer concessão de 30 
dias para apresentação de documentos pertinentes ao processo. 
Defiro. 2) Intime-se a defesa (Dr. Marcus Vinicius Thomaz Seixas, 
OAB/SP 228.902) – procuração de fls. 61, para que apresente 
a documentação e para que regularize a petição de fls. 70, 
lançando a respectiva assinatura como certificado digital. A 
vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado 
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 
24 horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após 
fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processan-
te, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo 
e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados. 
3) Publique-se.

DR. MARCUS VINICIUS THOMAZ SEIXAS – OAB/SP 228.902
PROCESSO SEDUC 3534/2016 – GDOC – 1000726-

1027423/2016
Indiciado: A. A. N. A.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 176, a saber: 1. Recebo os documentos encaminhados pelo 
DPME e juntados às fls. 171/175. 2. Não havendo mais provas 
a serem produzidas, declaro encerrada a instrução. 3. Intime-se 
a i. defesa (Dr. Bruno Bergamo, OAB/SP 384.943 e Dr. Leandro 
Vidal Madureira, OAB/SP 385.008 - procuração de fls. 56) para 
que apresente alegações finais no prazo legal. A vista e a carga 
de autos poderão ser agendadas pelo Advogado por telefone, 
no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 24 horas de 
antecedência. No agendamento o Advogado, após fornecer seus 
dados profissionais, indicará a Unidade Processante, a Secretaria 
de Estado ou Autarquia, o número do processo e o dia e hora 
que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de Procedimentos 
Disciplinares. Caso o Advogado não compareça no dia e hora 
agendados seu atendimento ficará sujeito à espera, de modo 
que não retarde outros atendimentos agendados. 3) Publique-se.

DR. BRUNO BERGAMO - OAB/SP 384.943
DR. LEANDRO VIDAL MADUREIRA - OAB/SP 385.008
PROCESSO SEDUC 1576065/2018 – GDOC – 1000726-

729343/2018
Indiciado: J. S. T.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 2ª Unida-

de, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procura-
doria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela 
Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de fls. 48, 
a saber: 1. Fica redesignada para o dia 30-09-2020, às 14h, a 
audiência objetivando a realização do interrogatório do acusado. 

R$ 17.175,00 correspondentes a 5% do valor deste termo de 
aditamento referente à Caução do contrato, como garantia de 
sua perfeita execução.

 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO 
DE SÃO PAULO

 Comunicado
Referente ao Edital de Chamamento 02/2019 - Convocação 

dos Conteudistas Sorteados para Prestação de Serviços no 
Segundo Semestre de 2020, conforme resultado publicado no 
D.O. de 27-03-2020

O Presidente da Fundação Universidade Virtual do Estado 
de São Paulo - Univesp, com base no Edital de Chamamento 
002/2019: Credenciamento de Banco de Conteudistas da Uni-
vesp (D.O. de 14-09-2019), resolve:

1 - Ficam convocados para contratação imediata os con-
teudistas listados na Tabela I, credenciados para a prestação 
de serviços no segundo semestre de 2020, conforme demandas 
estabelecidas pela diretoria acadêmica e resultado do sorteio de 
ordenação publicado no D.O. do dia 27-03-2020.

1.1 - Esta convocação terá validade apenas para a oferta 
de disciplinas do segundo semestre de 2020, conforme regras 
de ordenação de sorteio publicadas no D.O. do dia 25-03-2020 
e resultado publicado no D.O. do dia 27-03-2020, não sendo 
extensível seus efeitos para outros períodos ou disciplinas.

1.2 - Serão consideradas na presente convocação as disci-
plinas e serviços listados na Tabela II.

1.3 - Para esta convocação foi considerado o item 6.5. 
do Edital de Chamamento Público 002/2019 de 14-09-2019, o 
qual estabelece que durante a validade de sua habilitação, o 
conteudista que já tiver prestado serviços ou sido chamado para 
tal em uma dada disciplina, poderá ser convocado novamente 
para esta, desde que esgotadas as opções de credenciados que 
ainda não tenham tido igual oportunidade de prestar serviços.

2 - O conteudista deverá manifestar formalmente, por 
escrito, o aceite ou declínio pela prestação de serviços na(s) 
disciplina(s) em que foi convocado.

2.1 - A formalização deverá ser feita por via digital, pelo 
endereço eletrônico autores@univesp.br, usando como docu-
mento para o aceite o modelo disponível no portal de trans-
parência da Univesp no sítio: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docentes.

2.2 - No caso de existência de vínculo de contratação por 
exclusividade em Instituição de Ensino, o conteudista deverá 
declarar, no momento do aceite, a existência de vínculo desta 
natureza e compromisso com a apresentação da autorização 
da instituição para exercício desta atividade, conforme modelo 
citado no item 2.1, ficando o pagamento pelo serviço prestado 
condicionado à comprovação desta autorização.

2.3 - O prazo para a manifestação de aceite será de 02 dias 
úteis a partir da data de publicação deste comunicado no D.O.

2.3.1 - Caso o conteudista chamado não realize a mani-
festação de aceite no prazo estipulado, será considerado que 
o candidato declinou da prestação dos serviços nas respectivas 
disciplinas em que foi convocado.

3 - Conforme previsto no item 6.6 do Edital de Chamamento 
Público 002/2019, cada conteudista poderá ser contratado para 
a prestação de serviços em até duas disciplinas por semestre, 
independente do curso.

3.1 - Caso um conteudista tenha sido habilitado e selecio-
nado para prestação de serviços em duas ou mais disciplinas, o 
mesmo deverá optar por quais disciplina deseja prestar os ser-
viços, manifestando formalmente o seu aceite com a respectiva 
preferência, respeitando-se o limite citado no item 3.

3.2 - Excetuam-se à esta regra situações autorizadas pela 
diretoria acadêmica, conforme item 6.6.1 do Edital de Chama-
mento Público 002/2019 que poderá acatar o acúmulo além do 
limite estabelecido no item 7 em casos excepcionais.

4 - Será enviada a íntegra deste comunicado de convocação, 
adicionado do modelo de formulário de aceite e de instruções, 
no endereço de e-mail pessoal cadastrado durante a fase de cre-
denciamento no formulário de inscrição disponibilizado para tal.

4.1 - É responsabilidade do conteudista verificar o e-mail 
cadastrado e garantir condições para recebimento do mesmo.

5 - Transcorrido o prazo previsto no item 2.3, no caso de 
declínio da contratação pelo conteudista convocado neste 
comunicado, haverá a publicação de um novo comunicado com 
a convocação do candidato subsequente, selecionado pelo sor-
teio para a mesma disciplina, e assim sucessivamente.

6 - Os casos não tratados por este comunicado ou pelos 
documentos correlatos serão decididos oportunamente pela 
Diretoria Acadêmica da Univesp.

7 - Os serviços serão prestados em conformidade com o 
contrato firmado entre o conteudista e a Univesp, de acordo com 
a minuta estabelecida no Anexo I e disponibilizada no Portal 
de Transparência e no sítio: https://univesp.br/transparencia/
credenciamento-de-docentes

 LOGÍSTICA E TRANSPORTES

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

 DIRETORIA DE OPERAÇÕES
 Divisão Regional de Campinas
 Notificações
Tendo em vista os danos causados ao patrimônio público 

sob alçada do Departamento de Estradas de Rodagem, em 
decorrência do evento ocorrido em data de 25-04-2020 e 
abaixo qualificado, houve os danos ao patrimônio, cumpre 
notificar que mediante Relatório elaborado pela área técnica 
foram apropriados os custos decorrentes e que importam 
em R$ 1.134,85, valor esse que deverá ser recolhido junto à 
Divisão Regional de Campinas situada no endereço citado na 
correspondência no prazo de 15 dias úteis, podendo entrar 
com recurso, ou solicitar o parcelamento da dívida. Esta noti-
ficação é referente ao acidente ocorrido no dia 25-04-2020 
na Rodovia SP-008, altura do km 99+500 metros, sentido 
Sul onde houve danos ao patrimônio do DER, danificando 
01 placa de sinalização A-42b e 01 pontalete de madeira 
no local do acidente, conforme Boletim de Ocorrência 
202004251013501. A presente Notificação resulta do assun-
to tratado no Protocolo 1187878/2020, cuja visita desde logo 
se acha franqueada.

A/C Paulo Artur Iturres
Rua: Edmundo José Ferraroli, 193
Bairro: Cachoeira
Cep.: 13.902-822-Amparo/SP
Tendo em vista os danos causados ao patrimônio público 

sob alçada do Departamento de Estradas de Rodagem, em 
decorrência do evento ocorrido em data de 04-04-2020 e abaixo 
qualificado, houve os danos ao patrimônio, cumpre notificar que 
mediante Relatório elaborados pela área técnica foram apro-
priados os custos decorrentes e que importam em R$ 2.269,70, 
valor esse que deverá ser recolhido junto à Divisão Regional de 
Campinas situada no endereço citado na correspondência no 
prazo de 15 dias úteis, podendo entrar com recurso, ou solicitar o 
parcelamento da dívida. Esta notificação é referente ao acidente 
ocorrido no dia 04-04-2020 na Rodovia SP-008, altura do km 
108+000 metros, sentido Norte onde houve danos ao patrimô-
nio do DER, danificando 01 placa indicativa e 02 pontaletes de 
madeira no local do acidente, conforme Boletim de Ocorrência 
202004041022310. A presente Notificação resulta do assunto 
tratado no Protocolo 1187503/2020, cuja vista desde logo se 
acha franqueada.

A/C Liberty Seguros S.a
Rua: Dr. Geraldo Campos Moreira, 110
Bairro: Brooklin Novo
Cep.04571020-São Paulo/Sp
Tendo em vista os danos causados ao patrimônio público 

sob alçada do Departamento de Estradas de Rodagem, em 
decorrência do evento ocorrido em data de 18-04-2020 e abaixo 
qualificado, houve os danos ao patrimônio, cumpre notificar que 
mediante Relatórios elaborados pela área técnica foram apro-
priados os custos decorrentes e que importam em R$ 1.134,85, 
valor esse que deverá ser recolhido junto à Divisão Regional de 
Campinas situada no endereço citado na correspondência no 
prazo de 15 dias úteis, podendo entrar com recurso, ou solicitar o 
parcelamento da dívida. Esta notificação é referente ao acidente 
ocorrido no dia 18-04-2020 na Rodovia SPA- 021/010, altura do 
km 01+100 metros, sentido Norte onde houve danos ao patri-
mônio do DER, danificando 01 placa de sinalização R-19 e 01 
pontalete de madeira no local do acidente, conforme Boletim de 
Ocorrência 202004181022543.A presente Notificação resulta do 
assunto tratado no PROTOCOLO 1188078/2020, cuja vista desde 
logo se acha franqueada.

A/C Adão Cardoso dos Santos
Rua: Longi Bardi, 177
Bairro: Cidade Planejada
Cep.12.922-710 - Bragança Paulista/SP

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 Convocação
Convocamos o representante legal da empresa SOMAVE 

CONTRUTORA EIRELI, Vanderlei Alves da Silva Junior, para 
comparecer no prazo de 05 dias úteis, a contar desta publicação, 
à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação 
da diferença da Garantia do Contrato 045/19, referente à 
Prorrogação por mais um período de 15 meses, dos Serviços de 
Manutenção Predial. A empresa deverá providenciar o valor de 

Tabela I - Lista de conteudistas convocados

CÓDIGO DISCIPLINA PERÍODO NÚMERO DE HABILITAÇÃO CONTEUDISTA TICKET

TCC430 Trabalho de Conclusão de Curso para Pedagogia 2020s2 0154/2020 Taitiany Karita Bonzanini 276222360
Tabela II - Lista de disciplinas e serviços

CÓDIGO DISCIPLINA ROTEIROS DE APRENDIZAGEM VIDEOAULAS ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES ELABORAÇÃO DE QUESTÕES ACOMP. VALOR

TCC430 Trabalho de Conclusão de Curso para Pedagogia 7 1-7 0 0 Semestral R$ 21.200,00

 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

 ÁREA DE CONSULTORIA GERAL

 PROCURADORIA DE PROCEDIMENTOS 
DISCIPLINARES
 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Intimações
PROCESSO SAP/GS 173/2018 – GDOC – 1000726-

154360/2018
Indiciado: B. M. J.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 1ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 
Procuradoria Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 
– Bela Vista – São Paulo, fica a defesa intimada do despacho de 
fls. 148, a saber: 1. Recebo os documentos solicitados e enviados 
pela origem (fls. 135/147). 2) Intime-se a i. defesa para a ciência 
dos documentos e manifestação quanto a ratificar ou não as 
alegações finais, concedendo-se prazo de 7 dias para tanto. A 
vista e a carga de autos poderão ser agendadas pelo Advogado 
por telefone, no número (11) 3291-7100, das 09h às 17h, com 
24 horas de antecedência. No agendamento o Advogado, após 
fornecer seus dados profissionais, indicará a Unidade Processan-
te, a Secretaria de Estado ou Autarquia, o número do processo 
e o dia e hora que comparecerá ao Cartório da Procuradoria de 
Procedimentos Disciplinares. Caso o Advogado não compareça 
no dia e hora agendados seu atendimento ficará sujeito à espe-
ra, de modo que não retarde outros atendimentos agendados. 
3) Publique-se.

DR. RICHARD HARRYS BUENO CAMARGO – OAB/SP 
407.114

PROCESSO SAP/GS 171/2019 – GDOC – 1000726-
128800/2019

Indiciado: A. L. S.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 4ª Unidade, 

da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da Procuradoria 
Geral do Estado, situada na Rua Maria Paula, 172 – Bela Vista – 
São Paulo, fica a defesa intimada do Termo de Audiência de fls. 

631, a saber: No dia 30-07-2020, às 13h030min, nesta cidade 
de São Paulo, na sala de audiências da 4ª Unidade Processante, 
da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares, situada na Rua 
Maria Paula, 172 – Bela Vista, sob a Presidência da Procuradora 
do Estado, DRA. KÁTIA GOMES SALES, foi instalada a audiência 
por VIDEOCONFERÊNCIA objetivando o interrogatório do acusa-
do. Participaram da audiência o acusado, ANDRÉ LUIS SILVA, que 
apresentou documento de identificação no início da sua oitiva, e 
seus Defensores, Dr. PAULO CESAR MORELLI, OAB/SP 417.186, 
e o Dr. SEVERINO DA SILVA LEITE, OAB/SP 188.007. O acusado 
foi cientificado do objeto do presente processo, dos direitos e 
garantias individuais (art. 5º inciso LV da CF), especialmente no 
tocante ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio 
(art. 5º inciso LXIII da CF). Preferiu responder às perguntas e 
afirmou que manteve, previamente, entrevista reservada com a 
defesa técnica. Encerrado o interrogatório, pela Presidência foi 
deliberado o seguinte: 1) Fica aberto o prazo legal de 03 (três) dias 
para a apresentação de Defesa Prévia, que deverá ser assinada, 
digitalizada e encaminhada à 4ª Unidade eletronicamente, para 
o e-mailpge-ppd-4up@sp.gov.br, com aviso de recebimento que 
servirá como protocolo, tendo em vista as restrições de mobilidade 
impostas pela quarentena determinada pelo Decreto Estadual 
64.881, de 22-03-2020, no contexto da pandemia do COVID-19 
(Novo Coronavírus), cuja vigência foi estendida até 30-07-2020, 
pelo Decreto Estadual 65.056, de 10-07-2020. 2) O acusado fica 
dispensado do comparecimento aos demais atos processuais. 3) 
Considerando-se que a audiência foi realizada por intermédio de 
recursos audiovisuais, deverá a Assistência providenciar a grava-
ção de um DVD e sua juntada aos autos. 4) Solicite-se, desde logo, 
a Ficha Funcional atualizada do servidor. 5)Publique-se. NADA 
MAIS, encerra-se este termo, que reproduz os atos praticados 
em audiência. Eu, Livia Cristina Andrade de Deus, digitei. KÁTIA 
GOMES SALES Procuradora do Estado

DR. PAULO CESAR MORELLI - OAB/SP 417.186
DR. SEVERINO DA SILVA LEITE - OAB/SP 188.007
PROCESSO SAP/GS 594/2018 – GDOC – 1000726-

396672/2018
Indiciado: A. V. S.
Por ordem do Procurador do Estado Presidente da 4ª 

Unidade, da Procuradoria de Procedimentos Disciplinares da 


