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DIA DO SERVIDOR PÚBLICO
Secretaria Mun. de Administração e Recursos Humanos
PORTARIA 0964/2021

PORTARIA 0967/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Adahir Cristina Moll Quitete de Moraes, lotada na Procuradoria Geral
do Município, admitida em 20/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor André Luiz de Azevedo Leite, lotado na Fundação Municipal de Saúde,
admitido em 26/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 0965/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 0968/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Amaro José Santos Mota, lotado na Fundação Municipal de Saúde,
admitido em 24/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de Honra”
ao servidor André Rodrigues Tavares, lotado na Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos, admitido em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 0966/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 0969/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Ana Suely Tavares Franca, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Andrea Gonçalves Henriques, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, admitida em 20/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
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PORTARIA 0974/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Angela Pereira de Azevedo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
admitida em 01/11/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Carlos Marcos dos Santos Teixeira, lotado na Secretaria Municipal de
Segurança Pública, admitido em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 0971/2021
“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0975/2021
“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Beilda Pessanha Crespo, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Cenilton Lima Caetano, lotado na Secretaria Municipal de Segurança
Pública, admitido em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 0972/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0976/2021

““A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Carlos Guilherme Machado dos Santos, lotado na Procuradoria Geral
do Município, admitido em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Dauro Santos Franco, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda,
admitido em 20/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco)
anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de
imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 0973/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0977/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Carlos José Caetano da Silveira, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, admitido em 12/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Derenilso da Conceição Pessanha, lotado na Fundação Municipal
de Saúde, admitido em 27/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
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PORTARIA 0982/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Edilma Elias da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia, admitida em 09/05/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Francisco Marcos da Silva Albernaz, lotado na Procuradoria Geral do
Município, admitido em 16/09/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0979/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0983/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Elson Souza Tavares, lotado na Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia, admitido em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Horquidea de Oliveira Rangel, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, admitida em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0980/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0984/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Evani de Souza dos Santos Azeredo, lotado na Secretaria Municipal
de Educação, Ciência e Tecnologia, admitido em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Ilbenir Pessanha Crespo, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0981/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0985/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de Honra”
à servidora Flávia Trindade Ferreira de Araújo Naked Chalita, lotada na Procuradoria
Geral do Município, admitida em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Ilza Helena Siqueira Barros, lotada na Fundação Municipal de Saúde,
admitida em 26/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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PORTARIA 0990/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Jonas Monteiro, lotado na Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos, admitido em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Julio Cesar Freitas Cordeiro, lotado na Procuradoria Geral do
Município, admitido em 05/11/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0987/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0991/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Jorge Luiz Barreto Bastos, lotado na Secretaria Municipal de Saúde,
admitido em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de Honra”
à servidora Eliana Campos de Souza, lotada na Secretaria Municipal de Administração e
Recursos Humanos, admitida em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0988/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0992/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Josane Porto Nunes, lotada na Fundação Municipal de Saúde, admitida
em 26/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço
público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável valia
sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Lucienne Beatriz Oliveira Soares, lotada na Fundação Municipal da
Infância e Juventude, admitida em 23/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0989/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0993/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor José Fabricio de Oliveira Martins, lotado na Procuradoria Geral do
Município, admitido em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Lucio Amaro Pontes Bissonho, lotado na Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Humano e Social, admitido em 03/11/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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PORTARIA 0998/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Karla Mara dos Santos Quintanilha, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, Ciência e Tecnologia, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Marcelo Gomes Lopes, lotado na Procuradoria Geral do Município,
admitido em 15/09/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco)
anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de
imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0995/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0999/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Lidia Mercedes Oliveira Soares, lotada na Fundação Municipal da
Infância e Juventude, admitida em 23/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Marcia Cristina da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco)
anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de
imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0996/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1000/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Luiz Carlos da Silva Oliveira, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, admitido em 18/04/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Marcia Helena Marques Cardoso, lotada na Fundação Municipal de
Saúde, admitida em 27/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco)
anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de
imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 0997/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 1001/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Luiz Henrique David Leite, lotado na Fundação Municipal de Saúde,
admitido em 26/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Marcia Valeria Pessanha Gonçalves, lotada na Fundação Municipal
da Infância e Juventude, admitida em 23/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata
pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos
Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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PORTARIA 1006/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Marcia Vasconcelos Couto, lotada na Fundação Municipal da Infância
e Juventude, admitida em 23/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Waldemiro Ribeiro dos Santos Filho, lotado na Secretaria Municipal
de Educação, Ciência e Tecnologia, admitido em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1003/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1007/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Marcio Gonçalo Gomes, lotado na Secretaria Municipal de Obras,
Infraestrutura e Habitação, admitido em 27/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata
pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos
Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Vitor Claudio Nogueira Costa, lotado na Fundação Municipal da
Infância e Juventude, admitido em 23/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1004/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1008/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Marco Antônio Cardoso França, lotado na Procuradoria Geral do
Município, admitido em 06/11/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Vera Regina Constâncio da Silva, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, admitida em 17/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1005/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1009/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Marcos Antônio Ferreira Madeira, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, admitido em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de Honra”
à servidora Vera Lucia de Melo Santos, lotada na Secretaria Municipal de Educação,
Ciência e Tecnologia, admitida em 23/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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PORTARIA 1014/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Suzi Pessanha Rangel Batista, lotada na Fundação Municipal da
Infância e Juventude, admitida em 23/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Sandra Lucia de Abreu Veiga, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1011/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1015/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de Honra”
à servidora Soraya da Silva Bicock, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Sandra Lucia dos Santos Souza, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1012/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1016/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Sidio Luiz de Oliveira Carvalho, lotado na Fundação Municipal de
Saúde, admitido em 24/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco)
anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de
imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Sandra Helena Fernandes de Souza Joaquim, lotada na Secretaria
Municipal de Saúde, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1013/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1017/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Sérgio Murilo Ribeiro Gomes, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde, admitido em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Roseni da Conceição Caetano Videira, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, Ciência e Tecnologia, admitida em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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PORTARIA 1022/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Rosemar Fátima David Leite, lotada na Fundação Municipal de Saúde,
admitida em 26/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de Honra”
ao servidor Renato Barbosa Vieira, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social, admitido em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1019/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1023/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Rosane Estefan da Motta, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
admitida em 18/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Regina Oliveira da Silva Machado, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1020/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1024/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor
de Honra” ao servidor Renato Guimarães Vicente, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, admitido em 19/04/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Raul Bianchi dos Guaranys Costa, lotado na Procuradoria Geral do
Município, admitido em 16/09/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1021/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1025/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Renato Luis Leal Vasconcelos, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, admitido em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Patrícia Helena dos Santos, lotada na Fundação Municipal de Saúde,
admitida em 26/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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PORTARIA 1030/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor
de Honra” à servidora Nilca dos Santos Manhães, lotada na Secretaria Municipal de
Educação, Ciência e Tecnologia, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Marta Andrea de Souza Rodrigues, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e
cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1027/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1031/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Nelia Maria Rangel dos Santos Piloto, lotada na Secretaria Municipal
de Educação, Ciência e Tecnologia, admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de
Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos
dos Goytacazes, sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Maria José Ferreira da Silva, lotada na Secretaria Municipal de Saúde,
admitida em 19/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de
serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1028/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1032/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Neiva Peres Gomes, lotada na Fundação Municipal de Saúde, admitida
em 27/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço
público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável valia
sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Maria José Pessanha Monteiro, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, admitida em 20/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco)
anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de
imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1029/2021

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

PORTARIA 1033/2021

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO
USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito
Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo
e planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público
municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de
seu papel junto à comunidade.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” ao servidor Milton Salvador Rodrigues Ribeiro, lotado na Fundação Municipal da
Infância e Juventude, admitido em 23/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de
Honra” à servidora Maria José da Costa Correa Rocha, lotada na Fundação Municipal da
Infância e Juventude, admitida em 23/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25
(vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes,
sendo de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br
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PORTARIA 1034/2021
“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,
CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo e
planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de seu papel
junto à comunidade.
RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de Honra” à servidora Maria da Penha Rangel Fernandes, lotada na Fundação Municipal de Saúde,
admitida em 31/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de imensurável
valia sua contribuição para a comunidade campista.
WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 1035/2021
“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,
CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo e
planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de seu papel
junto à comunidade.
RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de Honra” à servidora Maria Auxiliadora Pereira dos Santos Silva, lotada na Fundação Municipal
de Saúde, admitida em 26/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo de
imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.
WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283
PORTARIA 1036/2021
“A grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las.”
Aristóteles
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS e,
CONSIDERANDO o “Projeto Servidor de Honra” de iniciativa da gestão do prefeito Wladimir Garotinho, do vice-prefeito Frederico Paes em linha com o programa de governo e
planejamento estratégico, visando a valorização e qualiﬁcação do servidor público municipal, o resgate de sua história e autoestima e fortalecimento do reconhecimento de seu papel
junto à comunidade.
RESOLVE:
Prestar homenagem pública, concedendo-lhe o “Selo Prata do Projeto Servidor de Honra” ao servidor Marcos Caldas de Andrade, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Humano e Social, admitido em 20/12/1996, para marcar o seu Jubileu de Prata pelos 25 (vinte e cinco) anos de serviço público prestados ao Município de Campos dos Goytacazes, sendo
de imensurável valia sua contribuição para a comunidade campista.
WAINER TEIXEIRA DE CASTRO
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Matrícula 40.283

Diário Oﬁcial Assinado Eletronicamente com Certiﬁcado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de
Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br

