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PORTARIA Nº 278/2022 
16 FEVEREIRO DE 2022 

 
 
“ AUTORIZA SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL A CONDUZIR 

VEÍCULOS PERTENCENTES A MUNICIPALIDADE DE SANTA RITA 
DE CALDAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ” 

 

         EMÍLIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA – 
Prefeito Municipal de Santa Rita de Caldas, Estado de Minas Gerais; no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 70, incisos VII e VIII e artigo 
111, da Lei Orgânica Municipal; de 07 de setembro de 1990 e alterações; e,  
 

         CONSIDERANDO que os Agentes Públicos não possuem a 
atribuição de motorista dentro de suas funções; 
 
            CONSIDERANDO a inexistência de motoristas a disposição 
dos Agentes Públicos e Prestadores de Serviços; 
 
            CONSIDERANDO a necessidade de locomoção em 
veículos oficiais para o bom desempenho das funções dos Agentes Públicos e 
Prestadores de Serviços;  
 
            CONSIDERANDO que os Agentes Públicos e os 
Prestadores de Serviços estão devidamente habilitados perante o Departamento 
Nacional de Transito; 
 
                             RESOLVE : 
 
             I – Ficam AUTORIZADOS a conduzir os veículos e 
máquinas que integram a frota pertencente a esta Entidade os seguintes 
servidores públicos e agentes prestadores de serviços, conforme segue abaixo : 
 
 - ADRIANA HELENA DA SILVA BENTO, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 985.025.576 –53 e cédula de identidade nº M – 8.764.251 – 
SSP/MG., CNH nº 00661496723, categoria “B”, residente e domiciliada nesta 
cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- ADRIANA ROSA VELOSO, brasileira, servidora pública municipal, CPF nº 
082.545.816 – 14 e cédula de identidade nº 13.579.487 – SSP/MG., CNH nº 
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04067950002, categoria “AB”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa 
Rita de Caldas – MG.; 
 
- ADRIANO SABINO BARBOSA, brasileiro, servidor público municipal, CPF 
nº 043.525.436 – 75 e cédula de identidade nº 329.257.079 – SSP/SP., CNH nº 
01222910400, categoria “AD”, residente e domiciliado nesta cidade de Santa 
Rita de Caldas – MG.; 
 
- ALBA PEÇANHA FRANCO, brasileira, servidora pública municipal, CPF nº 
059.442.486 – 02 e cédula de identidade nº 36.437.164 – SSP/SP., CNH nº 
04975049278, categoria “AB”, residente e domiciliada no Distrito de São Bento 
de Caldas, município de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- ALEXANDRE FERREIRA, brasileiro, servidor público municipal, CPF nº 
853.271.826 – 49 e cédula de identidade nº 13.490.862 – SSP/MG., CNH nº 
05349200064, categoria “B”, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
 
- ALINE LETÍCIA DO LAGO FERREIRA, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 062.661.116 – 40 e cédula de identidade nº MG – 13.798.515 
– SSP/MG., CNH nº 03870478214, categoria “B”, residente e domiciliada na 
cidade de Caldas – MG.; 
 
- ALINE NAIARA DE MIRANDA BEZERRA, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 091.965.806 – 74 e cédula de identidade nº 14.069.216 – 
SSP/MG., CNH nº 05142571800, categoria “B”, residente e domiciliada nesta 

cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- AMANDABORGES SOBRAL, brasileira, servidora pública municipal, CPF 
nº 057.698.046 – 37 e cédula de identidade nº 625282 – SSP/SP., CNH nº 
04270429736, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa Rita 

de Caldas – MG.;  
 
- ANDRESSA APARECIDA DO COUTO, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 043.529.926 – 31 e cédula de identidade nº MG – 12.047.444 
– SSP/MG., CNH nº 00470728871, categoria “B”, residente e domiciliada nesta 
cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- BRUNA ORSE FELIPE, brasileira, servidora pública municipal, CPF nº 
380.411.918 – 27 e cédula de identidade nº 44.955.822 – SSP/SP., CNH nº 
04167446408 , categoria “AB”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa 
Rita de Caldas – MG.; 
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- BRUNO HENRIQUE FONSECA, brasileiro, servidor público municipal, 
CPF nº 020.771.586 – 62 e cédula de identidade nº MG – 17.140.546 – 
SSP/MG., CNH nº 06659806555, categoria “B”, residente e domiciliado nesta 
cidade de Santa Rita de Caldas – MG; 
 
- CELINA DE CÁSSIA ZÉTULA, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 059.321.286 – 07 e cédula de identidade nº 12.925.799 – SSP/MG., 
CNH nº 04904748838, categoria “AB”, residente e domiciliada nesta cidade de 
Santa Rita de Caldas – MG; 
 
- CLEBER DE OLIVEIRA MELO, brasileiro, servidor público municipal, 
CPF nº 065.262.936 – 97 e cédula de identidade nº 14.107.329 – SSP/MG., 
CNH nº 03789715429, categoria “B”, residente e domiciliado nesta cidade de 
Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- CLÉBER MATIAS, brasileiro, servidor público municipal, CPF nº 
066.155.576 – 30 e cédula de identidade nº 12.754.449 – SSP/MG., CNH nº 
05624467415, categoria “AD”, residente e domiciliado nesta cidade de Santa 
Rita de Caldas – MG.; 

 
- ELAINE CRISTINA BARBOSA CARVALHO, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 055.384.436 – 98 e cédula de identidade nº MG. – 
10.683.430 – SSP/MG., CNH nº 05681080600, categoria “B”, residente e 
domiciliada nesta cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- ELIANA DE CÁSSIA DA LUZ ASSIS, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 077.673.646 – 90 e cédula de identidade nº MG – 11.791.892 
– SSP/MG., CNH nº 05909287294, categoria “B”, residente e domiciliada nesta 
cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- FLÁVIA NASCIMENTO E SILVA SILVEIRA, brasileira, servidora 
pública municipal, CPF nº 985.024.096 – 20 e cédula de identidade nº MG. – 
7.923.904 – SSP/MG, CNH nº 01228073460, categoria “B”, residente e 
domiciliada nesta cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- FRANCISCO ERNESTO P. WESTIN BARBOZA, brasileiro, funcionário 
público municipal, CPF nº 116.145.426 – 86 e cédula de identidade nº MG. – 
17.700.621 – SSP/MG., CNH nº 05150299200 , categoria “AB”, residente e 
domiciliado na cidade de Ipuiuna – MG.; 
 
- FREDERICO MARTINS GUIMARÃES, brasileiro, servidor público 
municipal, CPF nº 089.819.646 – 96 e cédula de identidade nº 14.265.817 – 
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SSP/MG., CNH nº 04299267203 , categoria “B”, residente e domiciliado nesta 
cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- GABRIELA MOREIRA FERREIRA, brasileira, servidora público 
municipal, CPF nº 412.108.808 – 57 e cédula de identidade nº MG. – 
14.650.482 – SSP/MG., CNH nº 07488847540, categoria “B”, residente e 

domiciliada nesta cidade de Santa Rita de Caldas – MG.;   
 
- GEOVANA LEMES RAMOS, brasileira, servidora pública municipal, CPF 
nº 042.533.636 – 01 e cédula de identidade nº 11.368.347 – SSP/MG., CNH nº 
03053731109, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
 
- HELOISA SILVA ASSIS, brasileira, servidora pública municipal, CPF nº 
068.669.166 – 07 e cédula de identidade nº 11.378.065 – SSP/MG., CNH nº 
02737955476, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
 
- HOMERO DE MELO ALMEIDA, brasileiro, servidor público municipal, 
CPF nº 263.947.826 – 53 e cédula de identidade nº 10.974.231 – SSP/SP., CNH 
nº 03019207209, categoria “B”, residente e domiciliado nesta cidade de Santa 
Rita de Caldas – MG.; 
 
- IVANIL DE CASSIA LOPES MENOSSI, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 482.887.996 – 04 e cédula de identidade nº M – 2.954.233 – 
SSP/MG., CNH nº 03508180720, categoria “B”, residente e domiciliada nesta 
cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- IZABELA SILVA OLIVEIRA, brasileira, servidora pública municipal, CPF 
nº 110.493.136 – 23 e cédula de identidade nº 13.931.523 – SSP/MG., CNH nº 
04897118132, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
 
- JEANNE DIAS REIS CARVALHO, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 076.299.016 – 31 e cédula de identidade nº 14.070.437 – SSP/MG., 
CNH nº 05179042628, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de 

Santa Rita de Caldas – MG.; 
  
- JOÃO BATISTA FERREIRA, brasileiro, servidor público municipal, CPF nº 
510.404.766 – 00 e cédula de identidade nº 32.234.518 – SSP/SP., CNH nº 
03568569157, categoria “B”, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
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- JOSIANE DIAS DA SILVA, brasileira, servidora pública municipal, CPF nº 
043.700.486 – 48 e cédula de identidade nº MG. – 12.593.458 – SSP/MG., CNH 
nº 05681075345, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa 

Rita de Caldas – MG.; 
 
- JULIANA CRISTINA DOS REIS, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 107.253.406 – 14 e cédula de identidade nº MG. – 15.296.138 – 
SSP/MG., CNH nº 06429218723, categoria “B”, residente e domiciliada nesta 

cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
  
- JULIANA ROBERTA DE SOUZA, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 077.725.126 – 43 e cédula de identidade nº MG. – 13.699.044 – 
SSP/MG., CNH nº 04318015688, categoria “B”, residente e domiciliada nesta 
cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- JUSLAINE APARECIDA SANTOS, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 069.195.166 – 75 e cédula de identidade nº 12.655.235 – SSP/MG., 
CNH nº 04965228658, categoria “B”, residente no Distrito de São Bento de 
Caldas, município de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- KAREN APARECIDA DA FONSECA, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 094.346.006 – 93 e cédula de identidade nº MG. –18.368.821 
– SSP/MG., CNH nº 06987971332, categoria “B”, residente e domiciliada no 
município de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- LIDYANE CRISTINA DE SOUZA, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 089.680.386 – 43 e cédula de identidade nº 14.320.863 – SSP/MG., 
CNH nº 05179044220, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de 
Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- LUCÉLIA LOPES DE CARVALHO, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 078.943.746 – 52 e cédula de identidade nº 13.996.751 – 
SSP/MG., CNH nº 04299269572, categoria “B”, residente e domiciliada no 
Distrito do Pião, município de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- LUCIANA DE CÁSSIA PEREIRA, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 124.895.426 – 21 e cédula de identidade nº MG. – 17.140.662 – 
SSP/MG., CNH nº 07106768342, categoria “B”, residente e domiciliada nesta 

cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- MÁRCIA FRANCO DE SOUZA, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 052.221.236 – 00 e cédula de identidade nº 12.625.580 – SSP/MG., 
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CNH nº 05394288844, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de 
Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- NELSON ZÉTULA, brasileiro, servidor público municipal, CPF nº 
342.400.636 – 04 e cédula de identidade nº M – 3.388.885 – SSP/MG., CNH nº 
01230310110, categoria “AD”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa 
Rita de Caldas – MG.; 
 
- PATRÍCIA FONSECA, brasileira, servidora pública municipal, CPF nº 
043.504.366 – 85 e cédula de identidade nº 8.843.082 – SSP/MG., CNH nº 
04030913517, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
 
- PATRÍCIA DE LIMA BARBOSA, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 129.090.116 – 31 e cédula de identidade nº MG. – 15.474.545 – 
SSP/MG., CNH nº 07318143132, categoria “B”, residente e domiciliada na 

cidade de Andradas – MG.; 
 
- PATRICIA MELO MARTINS, brasileira, servidora pública municipal, CPF 
nº 435.341.046 – 68 e cédula de identidade nº M – 2.795.638 – SSP/MG., CNH 
nº 02965952203, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa 
Rita de Caldas – MG.; 
 
- PAULO VALTER FERREIRA, brasileiro, servidor público municipal, CPF 
nº 536.648.416 – 20 e cédula de identidade nº 6.830.078 – SSP/MG.,  CNH nº 
00615450714, categoria “B”, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rita 

de Caldas – MG.; 
 
- PRISCILA MAGNE BUENO, brasileira, servidora pública municipal, CPF 
nº 036.558.176 – 30 e cédula de identidade nº 8.843.110 – SSP/MG., CNH nº 
04340083524, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
 
- PRISCILLA RODRIGUES FERREIRA, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 079.657.506 – 19 e cédula de identidade nº MG. – 
14.327.110-SSP/MG., CNH nº 04611882248, categoria “B”, residente e 
domiciliada nesta cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- RAFAELA DIAS FERREIRA, brasileira, servidora pública municipal, CPF 
nº 134.380.626 – 74 e cédula de identidade nº MG. – 20.780.682 – SSP/MG., 
CNH nº 06851947031, categoria “B”, residente e domiciliada no Distrito de São 

Bento de Caldas, município de Santa Rita de Caldas – MG.; 
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- RAISSA DE CÁSSIA AGUIAR, brasileira, servidora pública municipal, CPF 
nº 117.923.446 – 43 e cédula de identidade nº MG. – 18.397.009 – SSP/MG, 
CNH n.º 06497417114, categoria “AB”, residente e domiciliada nesta cidade de 
Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- RAISSA MICHEL SALLOUM EL NAHOUM, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 085.068.376 – 93 e cédula de identidade nº 17.723.818 – 
SSP/MG., CNH nº 04860767411, categoria “B”, residente e domiciliada nesta 
cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- REGINA CELI DE MELO, brasileira, servidora pública municipal, CPF nº 
435.348.566 – 00 e cédula de identidade nº M – 2.909.182 – SSP/MG., CNH nº 
00507173136, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
 
- REGINALDA RIBEIRO RAMOS, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 079.050.746 – 33 e cédula de identidade nº MG. – 15.065.064 – 
SSP/MG., CNH nº 05399600084, categoria “B”, residente e domiciliada na 
cidade de Ipuiuna – MG.; 
 
- RENATA DE ALENCAR E SILVA, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 102.264.616 – 88 e cédula de identidade nº 15.427.227 – SSP/MG., 
CNH nº 05458746916, categoria “AB”, residente e domiciliada nesta cidade de 
Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- RITA DE CÁSSIA DA SILVA, brasileira, servidora pública municipal, CPF 
nº 031.541.586 – 00 e cédula de identidade nº 276.809.646 – SSP/SP., CNH nº 
05086639260, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
 
- RITA JOSIANE FONSECA OLIVEIRA, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 039.918.106 – 70 e cédula de identidade nº MG. – 
11.370.001 – SSP/MG, CNH nº 05891131718, categoria “B”, residente e 
domiciliada nesta cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- ROBERTO JOSÉ FERREIRA, brasileiro, servidor público municipal, CPF 
nº 549.429.186 – 34 e cédula de identidade nº 4.859.403 – SSP/MG., CNH nº 
04059430559, categoria “B”, residente e domiciliado nesta cidade de Santa Rita 
de Caldas – MG.; 
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- ROSELENA MARIA DE LIMA, brasileira, servidora pública municipal, 
CPF nº 536.651.206 – 91 e cédula de identidade nº M – 3.840.084 – SSP/MG., 
CNH nº 04828517900, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de 
Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- ROSEMARY APARECIDA DO COUTO, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 801.854.956 – 72 e cédula de identidade nº 6.164.825 – 
SSP/MG., CNH nº 06254697122, categoria “B”, residente e domiciliada no 
Distrito de São Bento de Caldas, município de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- SEBASTIÃO CARLOS DE MELO, brasileiro, servidor público municipal, 
CPF nº 183.906.096 – 49 e cédula de identidade nº 23.877.854 – X – SSP/SP., 
CNH nº 00711066903, categoria “B”, residente e domiciliado nesta cidade de 
Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- STELLA SIQUEIRA DE CARVALHO, brasileira, servidora pública 
municipal, CPF nº 064.949.936 – 05 e cédula de identidade nº MG. – 
11.974.773 – SSP/MG., CNH nº 02488020171, categoria “B”, residente e 
domiciliada nesta cidade de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- TAISE LOPES MENOSSI, brasileira, servidora pública municipal, CPF nº 
092.099.506 – 31 e cédula de identidade nº MG. – 12.480.357 – SSP/MG, CNH 
nº 04484887228, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de Santa 
Rita de Caldas – MG.; 
 
- VERÔNICA CARVALHO FONSECA MENOSSI, brasileira, servidora 
pública municipal, CPF nº 089.680.376 – 71 e cédula de identidade nº MG. – 
13.982.179 – SSP/MG., CNH nº 04556243320, categoria “B”, residente e 
domiciliada no Distrito do Pião, município de Santa Rita de Caldas – MG.; 
 
- WILLIAN DE CÁSSIO PEREIRA, brasileiro, servidor público municipal, 
CPF nº 120.433.996 – 16 e cédula de identidade nº MG. – 18.435.098 – 
SSP/MG., CNH nº 05914181609, categoria “AB”, residente e domiciliado na 
cidade de Poços de Caldas – MG.; 
 
- YASMIN OLIVEIRA LOPES, brasileira, servidora pública municipal, CPF 
nº 131.194.056 – 12 e cédula de identidade nº MG. – 19.291.593 – SSP/MG., 
CNH nº 06879111796, categoria “B”, residente e domiciliada nesta cidade de 
Santa Rita de Caldas – MG.. 
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             II – Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria 
entra em vigor na data de sua assinatura e publicação, revogando em especial a 
Portaria nº 234/2021, de 31/05/2021. 
 
 
                Municipalidade de Santa Rita de Caldas – MG., aos 16 de 
fevereiro de 2022. 
 
 
 

Emílio Torriani de Carvalho Oliveira 
Prefeito Municipal 

 


