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DECRETO Nº. 8.046 
Nomeia Membros da Comissão de Transição de 
Mandato Executivo e contém outras providências.  

 
 
 A Prefeita Municipal de São Lourenço/MG, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelos incisos IX, XII e XVII do art.88 da Lei Orgânica Municipal - LOM; considerando o que 
dispõe o § 1º do art. 174 da Constituição do Estado de Minas Gerias, bem como os arts. 1º e 2º 
da Lei Estadual nº. 19.434/2011 que aludem à Comissão de Transição de Mandato Executivo 
Municipal; considerando o ofício protocolizado junto a Diretoria de Redação Legal e Arquivos 
Públicos desta Prefeitura sob o nº. 0537, em 20/11/2020, subscrito pelo Prefeito Eleito em 
20/11/2020, Sr. Walter José Lessa, indicando os membros que o representarão na mencionada 
Comissão; considerando que constitui dever da atual Administração Municipal o repasse de 
informações relativas a todas as unidades administrativas e operacionais que compõem o Poder 
Executivo Municipal, quais sejam: de ordem contábil, financeira, patrimonial, etc, com a 
finalidade de realizar o processo de transição de mandato, conforme determinam os preceitos 
legais vigentes, como forma de propiciar o planejamento das ações julgadas convenientes ao 
bom andamento da “Máquina Pública” pela próxima Gestão Municipal; considerando que 
compete a Comissão de Transição nomeada exercer a plenitude dos seus trabalhos para concluir 
a tempo e modo a coleta de dados e informações visando um início de mandato executivo 
baseado na aplicação de ações planejadas e, principalmente, que a transmissão de cargos ocorra 
dentro da normalidade e cordialidade; considerando que serão demandados todos os esforços 
possíveis para que os trabalhos sejam efetivados com objetividade, eficiência e transparência; 
considerando que cabe à Chefe do Poder Executivo Municipal dispor sobre a organização e o 
funcionamento da Administração Municipal 

 
 DECRETA: 

 
 Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes servidores municipais para representar a 
Administração Municipal na Comissão de Transição de Mandato, sob a coordenação do 
primeiro: 
 

NOME CARGO FUNÇÃO 
Patrick Mariano Fonseca Cardoso Advogado Geral do Município Coordenador 

Geral 
Josélia de Lorenzo Secretária Municipal de Governo/Turismo Titular 
Leila Palma Policarpo Ferreira Secretária Municipal de Educação Titular 
Everton de Souza Andrade Secretário Municipal de Saúde Titular 
Leila Miranda Pereira da Silva Secretária Municipal de Planejamento Titular 
Carla Bacha de Lorenzo do Nascimento Diretora de Administração Titular 
Marilaine Aparecida Ferreira Controladora Geral Titular 
José Carlos Ribeiro Marques Diretor Presidente do SAAE Titular 

 
 Parágrafo Único. Os referidos membros poderão, se necessário, solicitar a participação 
direta de outros servidores municipais para cooperar no fornecimento de informações, de modo à 
bem executar os trabalhos técnicos e cumprir os objetivos deste instrumento. 
 
 Art. 2º. Ficam nomeadas as seguintes pessoas para representar o Senhor Prefeito Eleito, 
sob a coordenação da primeira: 
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NOME FUNÇÃO 
Patrícia Pereira Lessa Coordenadora 
Rafael Luiz Caetano Titular 
Gabriela Marques Eulógio Titular 
Maria Fernanda Cardoso Titular 
Alexandre Ferreira Gonçalves Titular 
Eduardo Rodrigues da Silva Titular 
Vera Maria Vaz de Mello Titular 
Marcel Carvalho Santos Titular 
Daniel Donato Nunes Titular 
Carlos Eduardo da Silva Titular 
José Salatiel Rezende Titular 
Hemerson Jader Cunha Titular 
Júlio César Sacramento Titular 
Paulo Fernando de Oliveira Dias Titular 
Antônio Carlos de Almeida dos Reis Titular 

 
 Art. 3º. Fica designada a sala de reuniões, localizada no 3º pavimento do prédio da 
Prefeitura Municipal para que os trabalhos da Comissão possam ser organizados e 
sistematizados.  
 
 § 1º. Os horários das reuniões entre os membros das Comissões nomeadas poderão ser 
agendados das 12h00min às 18h00min, diretamente com o Coordenador com, no mínimo, 24 
(vinte e quatro) horas de antecedência. 
 
 § 2º. O acesso aos documentos, relatórios e informações em geral, bem como o acesso 
aos setores e servidores do Município, se dará sempre mediante solicitação via ofício da 
Coordenadora da equipe de transição do Prefeito eleito para o Coordenador Geral. 
  
 Art. 4º. Quaisquer solicitações de informações ou cópias de documentos deverão ser 
objeto de formalização de pedido dirigido ao Coordenador Geral. 
 
 Parágrafo Único. Todas as informações, cópias de documentos solicitadas e fornecidas, 
bem como os assuntos tratados nas reuniões serão objeto de formalização de ata, de modo que 
fiquem documentados todos os trabalhos executados.    
 
 Art. 5º. A fim de conferir agilidade, transparência e diminuir custos, todas as peças e 
documentos administrativos solicitados durante as reuniões, deverão ser analisados em seu 
original, nas dependências da Prefeitura. Porém, quando solicitadas cópias, deverá ser aguardado 
um prazo, conforme a complexidade e volume de documentos que compõem a respectiva peça 
administrativa, não podendo ultrapassar o período do Processo de Transição. Este prazo deverá 
ser negociado entre os Coordenadores e ser formalizado através de “Ata”. 
 
 Parágrafo Único. Todos os trabalhos que se referem às atividades operacionais, ações e 
relatórios patrimoniais deverão ser concluídos até o dia 22 de dezembro de 2020 e os referentes 
aos contábeis e financeiros até o dia 30 de dezembro de 2020, de modo que a Transmissão de  
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Cargos em 01/01/2021 seja efetivada da melhor maneira possível e que todas as condições da 
Administração Municipal tenham sido objeto de análise, conferência e confrontação de dados 
para que o final de um mandato e o início de outro seja marcado pelo bom trabalho executado 
pelas Comissões de Transição nomeadas.   
  

Art. 6º. Fica estabelecido que as declarações à imprensa e ao púbico em geral durante o 
período de transição serão de responsabilidade exclusiva dos coordenadores identificados neste 
Decreto. 
 
 Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com a vigência de seus 
efeitos estabelecida até a data de 31/12/2020.  
 
 Prefeitura Municipal de São Lourenço, em 23 de novembro de 2020. 
 

 
 
 

 
Célia Shiguematsu Cavalcanti Freitas Lima 

Prefeita Municipal 
 
 
 

 
 

Josélia de Lorenzo 
Secretária Municipal de Governo 

 
 
 
 
 

Leila Miranda Pereira da Silva 
Secretária Municipal de Planejamento 
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