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DECRETO Nº. 3946/2021 DE 21 DE JANEIRO DE 2022. 

"Dispõe sobre a alteração da Comissão de Monitoramento e Avaliação para parcerias 

celebradas com Organizações da Sociedade Civil. ” 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

 

Considerando a necessidade de monitorar e avaliar as parcerias celebradas entre a 

Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil nos termos da Lei 13.019/14; 

 

E em cumprimento a nomeação que trata o inciso XI do Art. 2º., e § 1 0 do art. 27 da Lei 

13.019, de 31 de julho de 2014, 

 

DECRETA: 

Art. 1º. – Designa como membros para monitorar e avaliar as parcerias firmadas entre o 

Município de Iracemápolis e as organizações da Sociedade Civil, os seguintes servidores 

ou Conselheiros: 

I. Presidente: Maria Lúcia Grillo Cardoso - Diretor do Setor de Patrimônio; 

II. Membro: Fabiana de Aguiar Inez - Professora; 

III. Membro: Daniel Augusto de Almeida – Oficial I. 

Art. 2º. Este decreto deve ser identificado nos termos de fomento e de colaboração 

firmados com as Organizações da Sociedade Civil. 

§ 1º. A nomeação dos membros deve manter pelo menos 2 funcionários com cargo efetivo 

e cumprido o estágio probatório. 

§ 2º. O servidor nomeado está impedido de participar desta comissão, em caso específico, 

se nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos 1 (uma) das 

entidades em disputa. 

§ 3º.  Fica impedido de compor a comissão, servidor que tenha parentesco de dirigentes 

"ou membros da diretoria da entidade, inclusive de seus cônjuges ou companheiros, bem 

como se for parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

§ 4º. Confirmada a relação de que trata os parágrafos 2º. e 3º. deste artigo, o membro da 

comissão deve manifestar pela sua substituição por outro servidor ou conselheiro caso 

esteja impedido ou impossibilitado de assumir as funções que a Comissão necessita. 

 

§ 5º. Constatadas as irregularidades previstas nos parágrafos 2º. e 3º., todos os Atos da 

Comissão, relativamente àquele certame, tornam-se nulos. 

 

§ 6º. Os efeitos deste decreto, conforme o caso, se estendem aos termos aditivos das 

parcerias. 

 

Art. 3º. Compete a Comissão de Monitoramento e Avaliação homologar os relatórios 

técnicos de monitoramentos elaborados pelo gestor, conforme previsto no art. 59 da Lei 

13.019/14. 

Parágrafo Único - A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá vistoriar e 

fiscalizar a parceria no local onde se realiza o objeto, sem descaracterização das funções 

do Gestor. 

 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

- Prefeita Municipal- 

DECRETO Nº 3947/2022 DE 21 DE JANEIRO DE 2022. 

Estabelece critérios para utilização da Carteira de Identificação da Pessoa com 

Transtorno do Espectro Autista – CIPTEA, e dá outras providências 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI, Prefeita Municipal de Iracemápolis, 

Estado de São Paulo. 

Usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em principal a Lei Orgânica do 

Município; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.977, de 8 de janeiro de 2020, 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da expedição da Carteira de 

Identificação da Pessoa com transtorno do Espectro de Autista - CIPTEA, no âmbito do 

Município de Iracemápolis, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1.º - A Carteira de Identificação da Pessoa com transtorno do Espectro Autista - 

CIPTEA, no âmbito do Município de Iracemápolis, será documento hábil para garantir 

atenção integral e atendimento prioritário nos serviços públicos e privados. 

 

Art. 2.º -  A Carteira de Identificação será organizada e expedida pela Secretaria 

Municipal de Ação Social e Cidadania, por meio do Cadastro Único, que fica no CRAS 

– Centro de Referência de Assistência Social, sito na Rua Pedro Chinelatto nº 521, Centro, 

mediante requerimento do interessado, acompanhado dos seguintes documentos: 

I- requerimento preenchido corretamente com todos os dados pessoais (nome completo, 

documento de identificação, endereço residencial, telefone e e-mail do beneficiário e, 

também, do responsável legal ou cuidador); 

II- relatório médico, com indicação do código da Classificação Estatística Internacional 

de doenças e Problemas relacionados à Saúde (CID); 

III- cédula de identidade do Registro Geral de Identificação Civil - RG da pessoa com 

transtorno do Espectro Autista e do responsável legal ou cuidador; 

IV- documento de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da pessoa com 

transtorno do Espectro Autista e do responsável legal ou cuidador; 

V- documento hábil a comprovar o tipo sanguíneo da pessoa com transtorno do Espectro 

Autista;  

VI - duas fotos no formato 3 x 4 cm; 

VII - comprovante de endereço residencial atualizado. 

 

Art. 3º A Carteira de Identificação será expedida no prazo de 30 (trinta) dias, com precisa 

numeração, capaz de permitir a contagem das pessoas diagnosticadas com o transtorno 

do espectro autista, sem qualquer custo para os beneficiários. 

 

Art. 4º O prazo de validade da Carteira de Identificação será de 5 (cinco) anos, desde que 

os dados cadastrais sejam anualmente atualizados, mantendo-se sempre o número original, 

de modo a facilitar a contagem dos requerentes. 

 

Art. 5º Será emitida 2ª via da carteira, em caso de perda ou extravio, mediante o 
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preenchimento de declaração informando as razões, bem como a apresentação de boletim 

de ocorrência ou documento similar. 

 

Art. 6º O modelo de Requerimento e da Carteira de Identificação fazem parte integrante 

do presente decreto, conforme modelos em anexo. 

 

Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois. 

NELITA CRISTINA MICHEL FRANCESCHINI 

Prefeita Municipal 

RESOLUÇÃO N°.01/2022, de 21/01/2022 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições que 

lhe foram conferidas por Lei: 

Considerando, a deliberação da plenária realizada em 21 de janeiro de 2022 aprova o 

Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS - Ano: 2020, e Gestão do SUAS e Gestão PBF (Programa 

Bolsa Família). 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Aprovar o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira do 

Sistema Único de Assistência Social – SUAS - Ano: 2020, e Gestão do SUAS e Gestão 

PBF (Programa Bolsa Família). 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Iracemápolis, 21 de janeiro de 2022. 

Maria Lúcia Grillo Cardoso 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

RESOLUÇÃO N.º 02/2022, de 21/01/2022 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas 

atribuições que lhe foram conferidas pela Lei n. º 971, de 14 de dezembro de 1995, bem 

como pela Lei n°. 2.478/2021 de 28 de setembro de 2021. 

CONSIDERANDO, a deliberação da plenária realizada em 21/01/2022. 

CONSIDERANDO, o disposto no inciso III, do artigo 30 da Lei federal N. º 8.742/93 

(LOAS) 

 

RESOLVE: 

 

ARTIGO 1º - APROVAR AS PRESTAÇÕES DE CONTAS RELATIVAS AOS 

CONVÊNIOS ABAIXO, REFERENTE AOS RECURSOS RECEBIDOS NO 

EXERCÍCIO DE 2021. 

 

Processo Progr./Proj. Executor Valor R$ 
Valor 

Contrapartida 

00427/2021 Proteção Prefeitura Recurso R$0,00 

Social 

Básica 

Municipal de 

Iracemápolis 

Financeiro 

repassado 

comprovado 

Exercício 2021 

– (Fonte 

Estadual) 

R$17.460,00 

 

Valor em 

reprogramaçã

o com 

rendimentos 

R$18.208,92 

00427/2021 Proteção 

Social 

Especial de 

Média 

Complexida

de 

Prefeitura 

Municipal de 

Iracemápolis 

Recurso 

Financeiro 

repassado 

comprovado 

Exercício 2021 

– (Fonte 

Estadual) 

R$24.000,00 

 

Valor em 

reprogramaçã

o com 

rendimentos 

R$25.038,99 

R$0,00 

 

ARTIGO 2º - ESTA RESOLUÇÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA 

PUBLICAÇÃO. 

 

Iracemápolis, 21 de janeiro de 2022. 

 

Maria Lúcia Grillo Cardoso 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 001/2022  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL AAPCI – ASSOCIAÇÃO 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À COMUNIDADE DE IRACEMÁPOLIS  

CNPJ DO CONTRATADO: 07.621.974/0001-31 

OBJETO: Complementar o trabalho com a família e a comunidade na proteção e no 

fortalecimento de vínculos familiares e sociais. O Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos será ofertado para famílias e indivíduos, que se encontre na 

faixa etária de 30 a 59 anos, na Comunidade de Iracemápolis. 

VALOR: R$48.841,00 (Quarenta e Oito Mil e Oitocentos e Quarenta e Um Reais) 

Prazo de Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Data da Assinatura: 03/01/2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 002/2022 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR SÃO VICENTE DE 

PAULO 

CNPJ DO CONTRATADO: 60.728.250/0001-74 
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OBJETO: Oferecer atendimento em regime de Abrigo Institucional (Instituição de Longa 

Permanência para Idosos – ILPI), a idosos de ambos os sexos, com 60 anos ou mais, que 

estejam em vulnerabilidade social, para que recebam cuidados com seu bem-estar geral, 

saúde, alimentação e lazer. Contando com serviço na área social, fisioterapia e 

enfermagem, procurando oferecer uma vida digna, integrados à comunidade, fortalecendo 

os laços de família e amizades. 

VALOR: 164.103,85 (Cento e Sessenta  e Quatro Mil e Cento e Três Reais e Oitenta e 

Cinco Centavos) 

Prazo de Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Data da Assinatura: 03/01/2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 003/2022  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARIL - ASSOCIAÇÃO 

DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMIRENSE  

CNPJ DO CONTRATADO: 51.472.447/0002-85 

OBJETO: Realizar o processo diagnóstico de crianças com suspeitas de TEA e estimulá-

las em seu desenvolvimento global, oferecendo intervenções com equipe multidisciplinar, 

para que as mesmas diminuam prejuízos em seu desenvolvimento. Atentando-se na 

estimulação precoce, pois quanto antes começarmos a estimulá-las menos prejuízos essas 

crianças terão no futuro. Realizar orientação e acolhimento às famílias, assim como 

realizar orientação às escolas que trabalham com essas crianças, visto que, para um 

resultado eficaz todos devem trabalhar na mesma perspectiva. Oferecer orientação à 

equipe multidisciplinar, assim como a escola, sobre condução e estimulação dos usuários. 

VALOR: R$305.212,68 (Trezentos e Cinco Mil e Duzentos e Doze Reais e Sessenta e 

Oito Centavos)   

Prazo de Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Data da Assinatura: 03/01/2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 004/2022 

  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARIL - ASSOCIAÇÃO 

DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMIRENSE  

CNPJ DO CONTRATADO: 51.472.447/0002-85 

OBJETO: Executar ações que fortaleçam vínculos familiares e comunitários, prevenindo 

situações de risco e exclusão social, assim como promover ações que possibilitem a 

autonomia e a melhoria da qualidade de vida. Possibilitar ações para o desenvolvimento 

pessoal dos usuários facilitando sua independência e convívio com atividades que 

promovam suas potencialidades. 

VALOR: R$244.816,00 (Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Oitocentos e Dezesseis 

Reais)   

Prazo de Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Data da Assinatura: 03/01/2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 005/2022 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ARIL - ASSOCIAÇÃO 

DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMIRENSE  

CNPJ DO CONTRATADO: 51.472.447/0002-85 

OBJETO: Atender pessoas com deficiência intelectual e ou física associada em programas 

preventivos, habilitacionais e reabilitacional; bem como proporcional a participação da 

família no processo de reabilitação como principal agente estimulador da criança. 

VALOR: R$253.055,00 (Duzentos e Cinquenta e Três Mil e Cinquenta e Cinco Reais) 

Prazo de Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Data da Assinatura: 03/01/2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 006/2022  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ASSOCIAÇÃO ÁGAPE 

MISSÕES URNANAS 

CNPJ DO CONTRATADO: 18.301.446/0001-11 

OBJETO: Estimular a convivência social e comunitária, de crianças e adolescentes, por 

meio de práticas socioeducativas, arte, cultura, esporte e lazer. Valorizando a pluralidade 

e a singularidade do indivíduo em desenvolvimento. Fortalecendo vínculos familiares e 

comunitários, prevenindo situações de risco pessoal e social, ampliando anseios de 

pertença e identidade dos (as) atendidos (as). 

R$169.371,15 (Cento e Sessenta e Nove Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Quinze 

Centavos) 

Prazo de Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Data da Assinatura: 03/01/2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 007/2022 

  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CRECHE LAR 

CONSTANTE OMETTO 

CNPJ DO CONTRATADO: 45.786.316/0001-99 

OBJETO: Promover a articulação entre o processo educativo e social, oferecendo um 

atendimento inteiramente gratuito, assegurando, com absoluta prioridade, proteção 

integral dos direitos da criança, respeitando sua individualidade e oferecendo-lhes 

condições para seu pleno desenvolvimento, na idade de 04 meses a 4 anos. 
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VALOR: R$1.565.002,18 (Um Milhão e Quinhentos e Sessenta e Cinco Mil e Dois Reais 

e Dezoito Centavos) 

Prazo de Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Data da Assinatura: 03/01/2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 008/2022 

  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR SÃO VICENTE DE 

PAULO 

CNPJ DO CONTRATADO: 60.728.250/0001-74 

OBJETO: Promover ações de Segurança Alimentar e Nutricional para a minimização de 

riscos e promoção da saúde dos idosos residentes nas Instituições de Longa Permanência 

para Idosos. Promover a saúde através de aumento da capacidade funcional, estimulando 

a autoconfiança, auto estima e promovendo a socialização através de vivencias lúdicas 

educacionais, profissionalizantes e lazer. Promover a Saúde Integral, através da 

prevenção, estabilização, recuperação e reabilitação do estado geral de saúde dos idosos 

residentes. 

VALOR: R$ 205.407,15 (Duzentos e Cinco Mil e Quatrocentos e Sete Reais e Quinze 

Centavos) 

Prazo de Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Data da Assinatura: 03/01/2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

EXTRATO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 009/2022 

  

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS – SP 

CONTRATADO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL LAR NOVA VIDA DE 

ARARAS 

CNPJ DO CONTRATADO: 60.728.912/0001-06 

OBJETO: Promover Serviço de Acolhimento institucional para Crianças e Adolescentes 

— Modelo Casa-Lar, conforme Lote 01, para consecução da Meta de 10 Atendimentos 

no acolhimento de crianças e adolescentes e, situação de risco, oferecendo-lhes proteção, 

segurança e educação para seu completo desenvolvimento psicossocial, proporcionando 

um lar acolhedor. 

VALOR: R$360.000,00 (Cento e Oitenta Mil Reais) 

Prazo de Vigência: 01/01/2022 a 31/12/2022 

Data da Assinatura: 03/01/2022 

Prefeitura Municipal de Iracemápolis 

N O T I F I C A Ç Ã O    E X T R A J U D I C I A L 

 

Empresa:  ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL 

LTDA –CNPJ Nº 33.205.821/0001-13 

Serviço: COLETA, TRANSPORTE ATÉ O ATERRO LICENCIADO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS DO MUNICÍPIO DE 

IRACEMÁPOLIS 

Contrato: 31/2021 

Licitação: 21/2021 

Notificante: O MUNICIPIO DE IRACEMÁPOLIS – ESTADO DE SÃO PAULO, 

pessoa jurídica de público interno, com sede na Rua Antônio Joaquim Fagundes, 237, 

Centro, Iracemápolis – São Paulo, inscrita no CNPJ 45.786.159/0001-11, representada 

neste ato pela Prefeita Municipal, Nelita Cristina Michel Franceschini. 

Notificada: ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL 

LTDA, pessoa jurídica privada, com sede à Avenida Edgar Pires de Castro, 1560, Bairro 

Hípica, Porto Alegre – Rio Grande do Sul, representada neste ato pelo Sr. Rodolfo Brito 

de Souza.  

OBJETO DA NOTIFICAÇÂO: A prefeitura Municipal de Iracemápolis – Estado de 

São Paulo, solicita o reparo imediato do vazamento de chorume em vias públicas do 

município além de cumprimento de programação de coleta com período superior a 48 

horas. 

Senhor representante,  

Informamos que no dia 22 de setembro de 2021, foi assinado o presente contrato derivado 

do Pregão Presencial sob n° 021/2021, na qual em suas clausuras assim dispuseram: 

1.10. Os veículos deverão ser providos com motores cuja potência deve ser de no mínimo 

220 cv, homologado com PBT mínimo de 16.000 kgf, com idade máxima de (05) anos, 

equipados com compactadores cuja capacidade mínima deve ser de 10m³, e em perfeito 

estado de conservação. 

1.14. A Contratada deverá dispor de uma reserva técnica de pessoal, veículos e 

equipamentos, que julgar necessária, para que não haja interrupções dos serviços, pois 

em hipótese alguma serão admitidas paralisações, devido à falta de equipamentos e/ou 

pessoal de responsabilidade da Contratada, exceto por motivos fortuitos ou de força 

maior, conforme estabelece o Código Civil Brasileiro. 

15.2. Definir a melhor rota logística para coleta dos resíduos, utilizando os bairros 

municipais como menor unidade territorial, de modo que cada bairro tenha coleta 3 

vezes por semana, em dias alternados, conforme 1.8 (Termo de referência), mediante 

multa em caso de não cumprimento; 

Dessa forma, o Município notifica a empresa responsável haver descumprimento 

contratual das obrigações assumidas pela empresa contratada tendo em vista várias 

reclamações de vazamento de chorume em vias públicas provocado pelo mau estado 

de conservação dos veículos, podendo causar problemas de saúde pública e 

ambiental além de mal odor e incômodo a população atendida pelo serviço. Também 

tem o intuito de formalizar extrajudicialmente que a empresa já foi notificada para 

atendimento a esta questão e até a presente data, o problema permanece ocorrendo, sendo 

que este fator deve ser sanado de imediato. 
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Informa-se também que os veículos estão constantemente em manutenção mecânica, 

o que fez com a programação do dia 17/02/2022 e 18/02/2002 não fosse executada, 

permanecendo resíduos para coleta por um período superior a 48 horas em vias 

públicas em diversos bairros do município. Durante a manutenção do veículo, não 

ocorreu substituição pelo reserva. Durante a fiscalização foi observado que o veículo nas 

apresenta pneus em condições de uso, o que pode colocar em risco a integridade física 

dos envolvidos na coleta assim como da população atendida pelo serviço além de poder 

causar acidente durante o trajeto até o aterro 

Nessa medida, atentando-se às cláusulas do contrato em discussão e, de igual modo, aos 

dispositivos legais aplicáveis ao caso, o Município contratante vem, pela presente, 

notificar Vossa Senhoria – representante da empresa ECOSUL SUSTENTABILIDADE 

E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA, para que sane a irregularidade apontada, o 

vazamento de chorume, de forma imediata ao recebimento desta notificação. 

Ressaltamos, outrossim, que, caso a empresa Ecosul Sustentabilidade e Saneamento 

Ambiental LTDA, não atenda ao quantum referenciado nesta notificação, de forma 

imediata, a Gestora Municipal, adotará todas as medidas administrativamente e 

judicialmente cabíveis, CASO NECESSÁRIO com fito de proceder à Rescisão 

Contratual, para que não haja maiores prejuízos ao erário e ao interesse público. 

A presente NOTIFICAÇÂO será publicada na forma de Lei, nesta data, dando 

cumprimento o princípio da publicidade, assegurada a ampla defesa e contraditório à 

empresa NOTIFICADA, para que não restem dúvidas quanto à legitimidade e validade 

deste ato. 

Nelita Cristina Michel Franceschini 

Prefeita Municipal 

 

Rodrigo Portella Dias Valdanha 

   Coordenador de Meio Ambiente e Agricultura 

 

 


