ESTADO DE SÃO PAULO • BRASIL

20/06/16

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

Presidente ...................................................... SR. NILTON CÉSAR DOS SANTOS
Vice- Presidente .................................. SR. JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR
Primei ro Secretário ....................................................... SR. SIDNEY PASCOTTO
Segu nda Secretária ....................................... SRA. LUCINEIS APARECIDA BOGO

Ao vigésimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, nesta cida de de
Limeira, à Rua Pedro Zaccaria, n2 70, no PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN,
com início às 18h, realizou-se a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA sob a Presidência do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS. A Presidência
solicitou ao vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS que procedesse a leitura de
um trecho da Bíbl ia Sagrada . Foi executado o Hino a Limeira. A Presidência solicitou ao
Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO que procedesse a chamada dos (as) Senhores
(as) Vereadores (as): ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE (Presente), ANDRÉ HENRIQUE
DA SILVA (Presente), ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS (Presente), DARCI REIS DE SOUSA
(Presente), EDIVALDO SOARES ANTUNES (Presente) , ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA
(Presente) ÉRIKA MONTEIRO MORAES (Presente), JORGE DE FREITAS (Presente), JOSÉ
COUTO DE JESUS (Presente), JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR (Ausente), JOSÉ
FARID ZAI NE (Presente), JOSÉ ROBERTO BERNARDO (Presente), JÚLIO CÉSAR PEREIRA
DOS SANTOS (Presente), LUCINEIS APARECIDA BOGO (Presente), LUIS FERNAND O
SILVEIRA (Ausente ), MAYRA ROSANNA COSTA (Presente), NILTON CÉSAR DOS SANT
(Presente), RAUL NILSEN FILHO (Ausente), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Presente),
SIDNEY PASCOTTO

(Presente),

WILSON

NUNES CERQUEIRA (Presente)

e JOSÉ

EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR (Presente). Havendo número regimental, a Presidênci
deu início a sessão e colocou em votação a ata do dia Dezesseis de Maio de Dois Mil e
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Dezesseis. Não havendo quem quisesse impugnar, a ata foi encaminhada para votação
simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam . A ata do Dezesseis de Maio de
Dois Mil e Dezesseis foi aprovada por todos os vereadores presentes no Plenário. A
Presidência comunicou que seriam enviados Ofícios de Condolências às fa mílias
enlutadas. O Primeiro Secretário SIDNEY PASCOTTO realizou a leitura do nom e dos
falecidos. O Presidente comunicou que a partir do presente momento o Expediente
estava reduzido a trinta minutos. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário qu e
procedesse as leituras das matérias. 1) MATÉRIAS RECEBIDAS DO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL: Ofício n2178/16, Deise Aparecida Rodrigues, chefe da Divisão de

Legislativo. Encam inhado ao Protocolo. Ofício n2175/16, Deise Aparecida Rodrigues,
chefe da Divisão de Legislativo . Encaminhado ao Protocolo. 1) MATÉRIAS RECEBIDAS
DOS {AS) SENHORES (AS) VEREADORES {AS): Projeto de Lei n2162/16, de autoria do

vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS. Encaminhado às comissões competentes .
Projeto de Lei nº163/16, de autoria do vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA.

Encaminh ado às comissões competentes. O vereador LUIS FERNANDO SILVEIRA
registrou, por meio de Questão de Ordem, a presença no Plenário . Projeto de Lei
nº164/16, de autoria do vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS. Encaminhado

às comiss ões comp etentes. Projeto de Lei nº165/16, de autoria do vereador JOSÉ
FARID ZAINE. Encami nhado às comissões competentes. Projeto de Lei nº166/16, de

autoria do vereador JORGE DE FREITAS. Encaminhado às comissões competentes.
Projeto de Resolução nº21/16, de autoria do vereador WILSON NUNES CERQUEIRA.

Recebido pela Mesa Diretora . Projeto de Decreto Legislativo nº15/16, de autoria do
vereador

JÚLIO

CÉSAR

PEREIRA

DOS

SANTOS.

Encaminhado

às

comissões

compete ntes. Subemenda Modificativa nº01 à Emenda nº196 ao Projeto de Lei
nº193/16, de autoria do vereador JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR. Encaminhada

às comissões competentes. Emenda Modificativa nº175 ao Projeto de Lei nº141/16,
de autoria do vereador JORGE DE FREITAS. O Presidente comunicou que a presente
emenda prejudicaria o Item XX da Pauta . Requerimento nºS34/16, de autoria do
vereador ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA. Não havendo quem quisesse discutir,
requerim ento foi encaminhado para o Poder Executivo. O vereador JÚLIO CÉSAR
PEREIRA DOS SANTOS fez um requerimento, por meio de Questão de Ordem , para que

fossem lidos os números e respectivos autores de cada requerimento a ser deliberado.
A Presidê ncia con sultou as Lideranças de Bloco : WILSON NUNES CERQUEIRA,
EDIVALDO SOARES ANTUNES e JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Havendo concordância

dos Líd eres, o Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fossem li dos os
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requeri mentos conforme a deliberação dos Líderes. Requerimento nºS35/16, de
autoria do vereador LUIS FERNANDO SILVEIRA. Não havendo quem quisesse discutir, o
requeri mento foi encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nº536/16, de
autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Não havendo quem quisesse discutir,
o requeri mento foi encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nº537/16, de
autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Não havendo quem quisesse discutir,
o requerimento fo i encaminhado para o Poder Executivo. Requerimento nºS38/16, de
autoria do vereador JOSÉ ROBERTO BERNARDO. Não havendo quem quisesse discutir,
o reque rimento foi encaminhado para o Poder Executivo. A sessão foi suspensa para
que o Vi ce-Presidente JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR assumisse os trabalhos . A
sessão f oi reaberta . Requerimento nº539/16, de autoria do vereador NILTON CÉSAR
DOS SANTOS. Os

vereadores

NILTON

CÉSAR

DOS

SANTOS,

WILSON

NUNES

CERQUEIRA, RONEI COSTA MARTINS SILVA e JORGE DE FREITAS discutiram o

requeri mento.

Não havendo mais tempo para discussão, o

requerimento fo i

encami nhado para o Poder Executivo. A sessão foi suspensa para que o vereador
NILTON CÉSAR DOS SANTOS reassumisse os trabalhos da Presidência . A sessão fo i

reabert a. O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS solicitou uma Questão de
Ordem para fazer um requerimento para a dispensa do Intervalo Regimental. O
Preside nte esclareceu que havia a entrega de um prêmio . A Presidência encerrou o
Expediente. O Uso da primeira Tribuna Livre foi feita pelo Bispo Romulo . A segunda
tribuna foi utilizada pela Senhora Luciana Cristina de Oliveira. Em seguida, foi realizad a
a Sessão Solene de Entrega do Troféu José Carlos da Silva - Fumaça. A Sessão fo i
reaberta em sua Ordem do Dia. A Presidência solicitou ao Primeiro Secretário SIDNEY
PASCOTTO que realizasse a chamada dos Senhores (as) vereadores(as) : ALOÍZIO

MARIN HO DE ANDRADE (Presente), ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA (Presente), ANTÔNIO
FRANCO DE MORAIS (Presente), DARCI REIS DE SOUSA (Presente), EDIVALDO SOARES
ANTU NES (Presente), ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (Ausente), ÉRIKA MONTEIRO
MORAES (Presente), JORGE DE FREITAS (Presente), JOSÉ COUTO DE JESUS (Presente),
JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR (Presente), JOSÉ FARID ZAINE (Presente), JOSÉ
ROBERTO BERNARDO (Presente), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (Presente ),
LUCINEIS APARECIDA BOGO (Presente), LUIS FERNANDO SILVEIRA (Presente), MAVRA
ROSAN NA COSTA (Presente), NILTON CÉSAR DOS SANTOS (Presente), RAUL NILSE
FILHO (Ausente), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Presente), SIDNEV PASCOTIO
(Presente) e WILSON NUNES CERQUEIRA (Presente) e ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA
(Presente) . A vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA justificou a ausência do
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vereador RAUL NILSEN FILHO. Havendo número regimental a Presidência deu po r
iniciada a discussão e votação da matéria da Ordem do Dia. A sessão foi suspensa. A
sessão foi reaberta . Item I da Pauta: 2° Turno de discussão e votação do Projeto de

Lei nº 120/16, de autoria do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá
outras provi dências. O Presidente comunicou que foram apresentadas dezoito
emendas. Havendo requerimento a ser lido, o Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que procedesse com a leitura . REQUERIMENTO: Requeremos ao Plenário
nos termos do Inciso VI do artigo 58 do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Limeira que sejam votadas em bloco as seguintes emendas ao Projeto de Lei n2120/16,
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de
2017, que receberam parecer favorável da Comissão Permanente de Orçamento,
Finanças e Contabilidade a saber. O Presidente comunicou que foram apresentadas

dezoito emendas. Dezessete emendas continham parecer favorável e uma emenda
com parecer contrário. Foi colocada em discussão as emendas do número 153 até o
número 170, com exceção da emenda 169. Não havendo quem quisesse discutir, as
emendas foram encaminhadas para votação simbólica . Os sentados aprovam e os de
pé rejeitam. As emendas foram aprovadas por todos os vereadores presentes no
Plenário. Votação do Projeto: Projeto de Lei nº 120/16, com as emendas aprovadas.
Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação
simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. O projeto foi aprovado por todos
os veread ores presentes no Plenário. Encaminhado à Comissão de Orçamento,
Finanças e Contabilidade para a elaboração da Redação Final. A sessão foi suspensa. O
vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um requerimento, por meio de
Questão de Ordem, para que fossem votados em bloco os seguintes itens : VI, VIl, VIII,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXI e XXII. O vereador LUIS FERNANDO
SILVEIRA solicitou, por meio de Questão de Ordem, a suspensão dos trabalhos . A

sessão foi suspensa. O vereador JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS fez um segundo
requerim ento, por meio de Questão de Ordem, para que fossem incluídos na votação
em bloco, os itens XXIV e XXVI. A Presidência colocou o requerimento em apreciação
do Plenário. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam . O requerimento foi aprovad
por todos os vereadores presentes no Plenário . A sessão foi suspensa . Itens VI, VIl, VIl ,
IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIV e XXVI. Não havendo quem
quisesse discutir, os projetos foram encaminhados para votação simbólica. Os
sentados aprovam e os de pé rejeitam . Os projetos foram aprovados por todos os

4

ESTA DO DE SÃO PAULO -BRASIL

veread ores presentes no Plenário . A vereadora MAYRA ROSANNA COSTA justificou o
voto (Item XVI). Os vereadores JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS e JOSÉ ROBERTO
BERNARDO também justificaram o voto (Item XXI). O vereador WILSON NUNES
CE RQUEIRA justificou o voto (Item VI). O vereador JOSÉ FARID ZAINE justificou o voto

(Item XVII). Item 11 da Pauta: Projeto de Resolução n2 32/15, de autoria do vereado r
JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR, que altera a redação do artigo 282, com os

respecti vos parágrafos, o artigo 284 e artigo 285 com os seus respectivos incisos da
Resolução 44/1992, que dispõe sobre a regulamentação e convocação de audiência s
públicas e dá outras providências. As emendas ao Substitutivo nQ3830 foram
prejudicadas, bem como a subemenda nQ394. O projeto continha um substitutivo e
seis em endas e o parecer foi favorável. A sessão foi suspensa . A sessão foi reaberta .
Foi col ocado em discussão o Substitutivo n227, de autoria do vereador JOSÉ
ED UARDO MONTEIRO JÚNIOR. Os vereadores JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR,
WILSON NUNES CERQUEIRA e JORGE DE FREITAS discutiram o substitutivo. Não

havend o mais quem quisesse discutir, o substitutivo foi encaminhado para votação
simbólica. O vereador JORGE DE FREITAS lembrou, por meio de Questão de Ordem,
que se tratava de votação nominal. A sessão foi suspensa. O Presidente fez a correção
e solicitou ao Primeiro Secretário que realizasse a chamada para votação dos (a s)
Senhores (as) Vereadores (as) : ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE (Sim), ANDR É
HENRIQUE DA SILVA (Sim), ANTÔNIO FRANCO DE MORAIS (Sim), DARCI REIS DE SOUSA
(Sim), EDIVALDO SOARES ANTUNES (Sim), ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (Sim), ÉRIKA

MONTEI RO MORAES (Sim), JORGE DE FREITAS (Sim), JOSÉ COUTO DE JESUS (), JOSÉ
EDUAR DO MONTEIRO JÚNIOR (Sim), JOSÉ FARID ZAINE

(Sim), JOSÉ

ROBERTO

BERNA RDO (Sim), JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (), LUCINEIS APARECIDA BOGO
(Si m ), LUIS FERNANDO SILVEIRA (Sim), MAYRA ROSANNA COSTA (), RAUL NILSEN

FILHO (), RONEI COSTA MARTINS SILVA (Sim), SIDNEY PASCOTTO (Sim), WILSON
NUNES CERQUEIRA (Sim) JOSÉ COUTO DE JESUS (Sim). O substitutivo foi aprovado por
todos o s vereadores presentes no Plenário . Aprovado o substitutivo foi prej udicado o
- - " < 1 '-.....

projeto original. Item 111 da Pauta: Projeto de lei n2 193/15, de autoria do vereador
JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Pode r

Executivo

apresentar

relação

das

emendas

orçamentárias

parlamentares

n- o

executa das. O projeto foi prejudicado por apresentação de subemenda. A vereadora
ÉRI KA CHRISTINA TANK MOVA solicitou, por meio de Questão de Ordem, a suspensão

dos tra balho s. A sessão foi suspensa. A sessão foi reaberta . O Presidente solicitou ao
Vice-Pre sidente JOSÉ EDUARDO MONTEIRO JÚNIOR que deliberasse sobre o próximo
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item, sen do este de sua autoria. A sessão foi reaberta. Item IV da Pauta: Projeto de Lei

nº

273/15, de autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS, que dispõe sobre a

vacinaçã o domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora,
multidefi ciência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incapacitivas e
degenerativas e dá outras providências. O projeto continha três emendas e o parece r
foi favorá vel. 1) Votação das Emendas: Emenda nº10, de autoria da vereadora MAYRA
ROSAN NA COSTA. Os vereadores ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA e NILTON CÉSAR
DOS SANTOS discutiram a emenda . Não havendo mais quem quisesse discutir, a

emenda foi encaminhada para votação simbólica . Os sentados aprovam e os de pé
rejeitam. A emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes no Plenário . A
sessão f oi suspensa . A sessão foi reaberta. O vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS fez
um requ erimento, por meio de Questão de Ordem, para a retirada da Emenda nº147.
A Vice-P residên ci a consultou as Lideranças de Bloco : JOSÉ FARID ZAINE, EDIVALDO
SOARES ANTUNES, JOSÉ ROBERTO BERNARDO e WILSON NUNES CERQUEIRA.

Havendo concordância dos Líderes, a Emenda nº147 foi retirada. Emenda nº172, de
autoria da Comissão de Saúde, Lazer, Esporte e Turismo . Os vereadores NILTON CÉSAR
DOS SANTOS, ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA, ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE e
JORGE DE FREITAS discutiram a emenda . Não havendo mais quem quisesse discutir, a

emenda fo i encaminhada para votação simbólica. Os sentados aprovam e os de pé
rejeitam . A emenda foi aprovada por todos os vereadores presentes no Plenário. 2)
Votação do Projeto: Projeto de lei

nº

273/15, com as emendas aprovadas . Não

havendo quem qu isesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação simbólica . Os
sentados aprovam e os de pé rejeitam. O projeto foi aprovado por todos os vereadores
presentes no Plenário. O vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS justificou o voto .
Encamin hado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para elaboração de
Redação Final. A sessão foi suspensa para que o vereador NllTON CÉSAR DOS SANTOS
reassumisse os trabalhos da Presidência . A sessão foi reaberta . Item V da Pauta :
Projeto de Resolução

nº

1/16, de autoria da vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO,

que institui a campanha de conscientização e combate ao mosquito Aedes Aegypti no
âmbito da Câmara Municipal de Limeira e dá outras providências. O projeto continh a
um substitutivo, duas emendas ao projeto e o parecer foi favorável. Foi colocado em
votação o Substitutivo nº28/16, de autoria da vereadora LUCINEIS APARECIDA BOGO.
A verea dora LUCINEIS APARECIDA BOGO discutiu o substitutivo. Não havendo ma is
quem quisesse discutir, o substitutivo foi encaminhado para votação nominal. A sessão
foi suspensa . A sessão foi reaberta . O Presidente fez a correção comunicando que a
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votação seria simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. O substitutivo fo i
aprova do por todos os vereadores presentes no Plenário. Aprovado o substitutivo,
foram prejudicados o projeto original e as emendas apresentadas. Item XVIII da Pauta :
Projeto de Lei

nº

133/16, de autoria do vereador SIDNEV PASCOTTO, que inclui no

Calendário Oficial do Município de Limeira o Dia do Longboard-Skate. O projeto não
continha emendas e o parecer foi favorável. O vereador SIDNEV PASCOTTO discutiu o
projeto. Foi feito uma explicação pelo skatista Jonatas Buriolo. Não havendo mais
quem quisesse discutir, o projeto foi encaminhado para votação simbólica . Os
sentad os aprovam e os de pé rejeitam. O projeto foi aprovado por todos os vereadores
presentes no Plenário . Item XX da Pauta: Projeto de Lei

nº

141/16, de autoria do

vereador JORGE DE FREITAS, que perpetua o nome do Sr. Waldimir Jorge Schinor na
Escola de Educação Infantil (Creche), cito a Rua Dr. Willi José Gerhard Moya no Jardim
Manoel Francisco (lnocoop), no município de Limeira. O projeto foi prejudicado po r
apresen tação de emendas. O Presidente solicitou ao Vice-Presidente JOSÉ EDUARDO
M ONTEIRO JÚNIOR que deliberasse sobre o próximo item, sendo este de sua autoria .
A sessã o foi suspensa . A sessão foi reaberta. Item XXIII da Pauta: Projeto de Resolução
nº 18/16, de autoria do vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS, que institui no âmbito
da Câma ra Municipal de Limeira a "Semana de Educação no Trânsito" . O projeto não
continha emendas e o parecer foi favorável. O vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS
discutiu o projeto . Não havendo mais quem quisesse discutir, o projeto fo i
encamin hado para votação simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam . O
projeto fo i aprovado por todos os vereadores presentes no Plenário. A sessão fo i
suspensa para que o vereador NILTON CÉSAR DOS SANTOS reassumisse os trabalhos
da Presidência . A sessão foi reaberta . Item XXV da Pauta: Projeto de Decreto
Legislativo nº 14/16, de autoria da vereadora ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA, qu e
concede o Título Honorífico de Cidadão Limeirense ao Senhor Geraldo Dias Ramos. O
projeto não continha emendas e o parecer foi favorável. A vereadora ÉRIKA
CHRISTINA TANK MOVA discutiu o projeto . Não havendo mais quem quisesse discutir,
o projeto foi encaminhado para votação nominal. O Presidente solicitou ao Primeiro
Secretário que realizasse a chamada para votação dos (as) Senhores (as) Vereadores
(as): ALOÍZIO MARINHO DE ANDRADE (Sim), ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA (Sim)
ANTÔNI O FRANCO DE MORAIS (Sim), DARCI REIS DE SOUSA (Sim), EDIVALDO SOARE
ANTUNE S (Sim), ÉRIKA CHRISTINA TANK MOVA (Sim), ÉRIKA MONTEIRO MORAES
{Sim), JORGE DE FREITAS (Sim), JOSÉ COUTO DE JESUS {Sim), JOSÉ EDUARDO
MONTEI RO JÚNIOR {Sim), JOSÉ FARID ZAINE (Sim), JOSÉ ROBERTO BERNARDO (Sim ),
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JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS (), LUCINEIS APARECIDA BOGO (Sim), LUIS
FERNAN DO SILVEIRA (Sim), MAYRA ROSANNA COSTA(), RAUL NILSEN FILHO(), RONE I
COSTA MARTINS SILVA (Sim), SIDNEY PASCOTIO (Sim) e WILSON NUNES CERQUEIRA

(Sim) . O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no Plenário . O
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário que fizesse a chamada da Palavra Livre. O
uso da Palavra Livre foi dispensado pelos vereadores inscritos. Não havendo mais
quem quisesse usar a palavra, a Presidência encerrou os trabalhos, convocando os (as )
Senhores (as) vereadores (as) para a próxima Sessão Ordinária, a realizar-se no dia
vinte e sete de junho de dois mil e dezesseis, segunda-feira, às 18h. A Sessão fo i
encerra da . PLENÁRIO VEREADOR VITÓRIO BORTOLAN, vigésimo dia do mês de junho
de
_

Eu

LUCINEIS

__.!.~~~L..L..lo,A.ao,~---l..AJ...I...L-'--~~f.l,:;l!!a--' Secretá ri a

APARECIDA

BOGO

a Mesa Di reto r a, redigi. Eu

L/

Assesso ra

~

-

~-

(

c~-a. ......._,.

..-

_-

?}uARDO MONTEIRO J NIOR

~
Vice-Presidente

l QSecretário

2Q Secretária

8

