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ATOS OFICIAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
– APAE DE IPERÓ 			
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Iperó, com sede
em Iperó, estado de São Paulo, na
Rua Antonio Medeiros nº 150 – Bairro
Guarapiranga, através de sua Diretoria
Executiva, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo artigo 53, XI,
do seu Estatuto, neste ato representada por Presidente, Sr. Jaime Aparecido
de Camargo, para fins do artigo 38, I,
CONVOCA todos os associados, através do presente Edital, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que será
realizada no 24 de Novembro de 2020
às 8h30min, em primeira convocação,
e às 9h00minutos do mesmo dia, em
segunda convocação, (atenção: a segunda convocação deve ser obrigatoriamente meia hora depois conforme
determina o artigo 37, §2º), não exigindo a lei quórum especial (art. 24,
inciso 2º do Estatuto das Apaes) com a
seguinte ordem do dia:
1. Apreciação e Aprovação do relatório
de atividades do ano de 2019 e 2020,
2. Apreciação e Aprovação das contas
dos exercícios 2019 e 2020, mediante
parecer do Conselho Fiscal,
3. Alteração de alguns componentes
da atual Diretoria e Conselho
4. Como a Apae de Iperó se posicionou e se manteve durante período de
pandemia Coronavirus.
5. Regimento Interno,
6. Prestação de Contas a respeito das
Certificações: CEBAS, CNES, CNAES,
Nota Fiscal Paulista, Pró-Social, Medicina do Trabalho,
5. Outros mais
A Assembleia Geral será constituída
pelo Presidente ou Vice Presidente, Diretoria Executiva, ou do Conselho de
Administração, ou do Conselho Fiscal,
ou do Conselho Consultivo da Apae
da que a ela comparecerem, quites
com suas contribuições (art.36, c/c
82).
No caso de procuração, esta deverá
ter firma reconhecida em cartório, o
outorgado deverá ser membro da Diretoria Executiva, ou do Conselho de
Administração, ou do Conselho Fiscal,
ou do Conselho Consultivo da Apae
outorgante, não podendo representar
qualquer outra entidade filiada, ainda
que também figurante dos seus quadros sociais. (art. 36, §1º).
A Assembleia Geral instalar-se-á, em
primeira convocação, com a presença
da maioria absoluta dos Associados,
aptos a votar, e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora
depois, não exigindo a lei quórum es-

special (art. 24, inciso 2º, do Estatuto das
Apaes)

RESOLUÇÃO No 05/2020

REGULAMENTA A REMOÇÃO POR
Em razão do Estado de Calamidade Pú- PERMUTA PARA DIRETORES DE ESCOLA
blica reconhecido pelo Decreto Legislativo
E COORDENADORES PEDAGÓGICOS
nº 6 de 2020, do Congresso Nacional, e DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE
pelo Decreto nº 64.879 de 20 de março de IPERÓ/SP, PARA O ANO LETIVO DE 2021.
2020, do Governo do Estado de São Paulo, por conta da Pandemia do Coronavirus A Secretária de Educação, Cultura e Espora Assembleia seguirá todos os protocolos tes do Município de Iperó/SP, no uso de suas
recomendados pela OMS e Vigilância Sani- atribuições legais, expede a presente Resotária, como distanciamento social, higieni- lução com a finalidade de regulamentar as
zação de mãos com álcool gel 70%, tapete normas para fins de remoção dos Diretores
higienizador de calçados, uso obrigatório e Coordenadores Pedagógicos das unidades
de máscara, aferição da temperatura, para de ensino;
que não haja aglomeração pedimos que CONSIDERANDO o disposto no artigo 37,
os convocados não traga acompanhantes, 38 e 39 da Lei Complementar no 12/2005 (e
caso precise trazer que os mesmos fiquem posteriores alterações);
em suas conduções.
RESOLVE
Art. 1o. Os procedimentos necessários ao
Iperó, 16 de Outubro de 2020
cumprimento do processo de remoção serão realizados pela Secretaria de Educação,
JAIME APARECIDO DE CAMARGO
Cultura e Esportes no período de 19 a 23 de
Outubro de 2020.
Presidente da APAE de Iperó
Art.2o. As inscrições dos profissionais de suporte pedagógico ocupantes do cargo efetivo
de DIRETOR DE ESCOLA e COORDENADOR
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PEDAGÓGICO interessados pela Remoção
por Permuta, poderão ser realizadas no peO Ilmo. Senhor Presidente da Comissão de ríodo de 19 a 21 de Outubro de 2020.
Sindicância e Processo Administrativo, Dr. Art. 3o. A remoção por permuta ocorrerá soAndré Luiz dos Santos Neto, na forma da mente entre profissionais do mesmo cargo,
Lei, em especial ao artigo 192, parágrafo qual seja, entre 2 (dois) servidores ocupantes
único da Lei Municipal n° 019, de 29 de do cargo e com jornada de trabalho de 40
maio de 1992, FAZ SABER aos que virem horas semanais.
ou tomarem conhecimento do presente Art. 4o. A remoção por permuta será realizaedital de INTIMAÇÃO do servidor A.L.P.S.F., da mediante requerimento dos interessados,
matrícula 11.623, em lugar incerto e não conforme anexo I, com protocolo na Secretasabido, foi determinada a INTIMAÇÃO SO- ria de Educação até às 11 horas do dia 22 de
BRE A DECISÃO FINAL por edital, por in- Outubro de 2020.
termédio do qual FICA INTIMADO de seu Art. 5o. O resultado da Remoção por Perinteiro teor para que, no prazo de 15 (quin- muta será publicado no dia 23 de Outubro,
ze) dias, compareça à sede desta Comissão mediante afixação no mural da Secretaria de
para tomar ciência da decisão prolatada, e Educação e remetido as unidades escolares
querendo interponha recurso sobre as me- para ciência dos interessados.
didas tomadas no Processo Administrativo Parágrafo único. Uma vez contemplados, os
Disciplinar n° 003/2020/CPSAD.
profissionais removidos ficarão sem opção de
retorno.
Dado e passado nesta cidade de Iperó, aos Art. 6o. Os profissionais da Classe de Suporte
13 de Outubro de 2020.
Pedagógico removidos deverão apresentar-se
na nova unidade no 1o dia de efetivo exercíANDRÉ LUIZ DOS SANTOS NETO
cio do ano 2021, com seu prontuário devidaPresidente da Comissão Permanente de mente atualizado.
Sindicância Administrativa Disciplinar Art. 7o. Os profissionais da Classe de Suporte
Pedagógico removidos por meio de PERMUTA deverão permanecer na Escola Municipal
escolhida, pelo período mínimo de 3(três)
anos, conforme disposto no artigo 38 da Lei
Complementar no 12/2005 (e posteriores alterações).
Art. 8o. Nos termos do §3o do art. 37 da Lei
Complementar no 12/2005, não poderão
participar do processo de remoção por PERMUTA os Diretores de Escola e Coordenadores Pedagógicos que estiverem nas seguintes
condições:
I - Em fase de cumprimento de estágio probatório;
II - Com tempo de serviço para fins de aposentadoria ou que estejam a 3 (três) anos de
completar o tempo para obtenção da aposentadoria;
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III - Afastado por tempo indeterminado;
IV - O servidor indicar unidade em que a lotação já
conte com servidor excedente na mesma classe ou
área.
Art. 9o. Os casos não contemplados nesta Resolução
serão resolvidos pela equipe de Supervisão da SECE
juntamente com a Comissão de Atribuição, previamente constituída para este fim.
Parágrafo único. A Comissão de que trata este artigo
será composta por:
I - Supervisores de Ensino;
II - Diretores de Escola;
III - Representante do CME (Conselho Municipal de
Educação);
IV - Servidor Técnico Administrativo da SECE (Secretaria de Educação, Cultura e Esportes);
V- Servidor do Setor de RH da Secretaria de Educação,
Cultura e Esportes.
Art. 10o. Esta Resolução entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes,
16 de Outubro de 2020.
Andreia Aparecida Arato Rocha Camargo
Secretária de Educação, Cultura e Esportes
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RESOLUÇÃO No 06/2020

unidade no primeiro dia letivo do ano 2021, quando
tuais interessados.
Parágrafo único. A Unidade que con- deverão apresentar-se com seu prontuário devidaREGULAMENTA A REMOÇÃO POR tar com professor excedente em deter- mente atualizado.
PERMUTA E TEMPO DE SERVIÇO/ minado Segmento/Disciplina, respecti- Art. 14. Os professores removidos por Permuta deTÍTULOS DE PROFESSORES
verão permanecer na Unidade Municipal escolhida,
vamente não terá saldo a publicar.
TITULARES DA REDE MUNICIPAL Art. 7o. Os interessados poderão indi- pelo período mínimo de 3 (três) anos, conforme disDE EDUCAÇÃO DE IPERÓ/SP,
car vagas potenciais que vierem a sur- posto no artigo 38 da Lei Complementar no 12/2005
PARA O ANO LETIVO DE 2021.
e posteriores alterações.
gir no decorrer do processo.
§ 1o. As vagas potenciais serão publica- Art. 15. Nos termos do §3o do art. 37 da Lei CompleA Secretária de Educação, Cultura e das no dia 23 de Outubro pela SECE e mentar no 12/2005, não poderá participar do proEsportes do Município de Iperó/SP, no remetida às Unidades de Ensino;
cesso de remoção por PERMUTA o Professor quando:
uso de suas atribuições legais, expede § 2o. Os inscritos terão até o dia 28 de I - Estiver cumprindo estágio probatório;
a presente Resolução com a finalidade Outubro para preencher os Formulários II - Já houver alcançado o tempo de serviço para fins
de regulamentar as normas para fins de Indicação (Anexo IV) em suas Uni- de aposentadoria ou estiver faltando 3 (três) anos
de remoção dos Professores Titulares dades Sede;
para atingir o tempo para obtenção da aposentade Cargo na Rede;
§ 3o. As Unidades deverão protocolar doria;
CONSIDERANDO o disposto no artigo os Formulários de Indicação (Anexo IV) III - Estiver afastado por tempo indeterminado;
37, 38 e 39 da Lei Complementar no na SECE em 29 de Outubro de 2020 IV - O servidor indicar unidade em que a lotação já con12/2005 (e posteriores alterações);
te com servidor excedente na mesma classe ou área.
até as 11 horas.
RESOLVE
§ 4o. O candidato que não entregar o Art. 16. Os casos não contemplados nesta Resolução
Art. 1o. Os procedimentos necessários Formulário de indicação será conside- serão resolvidos pelo Departamento de Supervisão
ao cumprimento dos processos de re- rado desistente do processo.
da SECE juntamente com a Comissão de Atribuição,
moção docente serão realizados pela Art. 8o. A Secretaria de Educação pu- previamente constituída para este fim.
Secretaria de Educação, Cultura e Es- blicará a lista de classificados no dia 23 Parágrafo único. A Comissão de que trata este artiportes no período de 19 à 30 de Outu- de Outubro no mural da Secretaria de go será composta por:
bro de 2020.
Educação e remetida às Unidades de I – Supervisores de Ensino;
Art. 2o. A remoção dos professores Ensino para ciência e inscrição de even- II – Diretores de Escola;
titulares de cargo da rede poderá ser tuais recursos.
III – Representante do CME (Conselho Municipal de
realizada por permuta ou por tempo Art. 9o. Em caso de empate, os crité- Educação);
de serviço/títulos e estarão com as ins- rios de desempate seguirão a seguinte IV – Servidor Técnico Administrativo da SECE (Secrecrições abertas no período de 19 a 21 ordem:
taria de Educação, Cultura e Esportes);
de Outubro de 2020 na Unidade de I - Maior tempo de serviço no cargo; V – Servidor do Setor de RH da Secretaria de EducaEnsino.
ção, Cultura e Esportes.
II - Maior idade; e
Art. 3o. A remoção por permuta dos III - Maior número de filhos
Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data da sua
Professores Titulares de Educação In- Art. 10. Em face da classificação po- publicação, revogadas as disposições em contrário.
fantil, Ensino Fundamental I e II ocorre- derá ser interposto recurso no dia 27
rá somente entre profissionais do mes- de Outubro na sede da Secretaria de
mo segmento:
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes,
Educação.
I - Dois cargos de Professores Titulares §1o. Caso não haja a interposição de
16 de Outubro de 2020.
de Educação Infantil com jornada de recurso ou em caso de não provimento
trabalho de 30 horas semanais;
dos recursos apresentados, a lista já diII - Dois cargos de Professores Titulares vulgada será mantida;
Andreia Aparecida Arato Rocha Camargo
de Ensino Fundamental I com jornada §2o. Se providos o(s) recurso(s) nova
Secretária de Educação, Cultura e Esportes
de trabalho de 30 horas semanais;
lista será veiculada pela Secretaria de
III – Dois cargos de Professores Titula- Educação;
res de Ensino Fundamental II do mes- §3o. O resultado do (s) recurso (s), se
mo componente curricular e de igual houver, será divulgado no dia 28 de
jornada de trabalho: Reduzida, Básica Outubro, no mural da Secretaria de
ou Integral.
Educação e remetido às Unidades de
Art. 4o. A remoção por permuta será Ensino para ciência dos interessados.
realizada mediante requerimento dos Art. 11. Os resultados finais do Procesinteressados, conforme Anexo I da
so de Remoção serão publicados no
presente Resolução, com protocolo na dia 30 de Outubro, mediante afixação
Secretaria de Educação até às 11 horas no mural da Secretaria de Educação e
do dia 22 de Outubro.
remetidos as unidades escolares para
Art. 5o. A remoção por tempo de servi- ciência dos interessados.
ço e títulos dependerá de inscrição dos Parágrafo único. Uma vez contemplainteressados na própria Unidade Sede dos, os profissionais removidos ficarão
de exercício mediante preenchimento sem opção de retorno.
do requerimento próprio (Anexo II), Art. 12. Para efeito de Atribuição de
o qual deverá ser protocolado na Se- Classes/Aulas para o ano letivo 2021, o
cretaria de Educação até às 11 horas professor removido deverá entregar na
do dia 22 de Outubro, devidamente nova Unidade Sede, em 03/11/2020,
acompanhada do Atestado de Tempo 01 (uma) via do Atestado de Tempo de
de Serviço até 30/06/2020 e Títulos Serviço/Títulos (Anexo III) expedido pela
data base: 30/09/2020, (Anexo III da Direção da Escola a qual se encontra
presente Resolução).
em exercício no corrente ano.
Parágrafo único. No caso da remoção Parágrafo único. O Professor removido
prevista no caput deste artigo, os inte- não terá Tempo de Exercício na Unidaressados poderão indicar até 06 (seis) de constante da declaração de Tempo
Unidades de Ensino como opções de para Atribuição de Classes/Aulas ano
escolha.
letivo 2021.
Art. 6o. A relação de vagas iniciais para Art. 13. Os professores removidos para remoção por tempo/títulos fará par- ticiparão do Processo de Atribuição de
te integrante da presente Resolução Classes/aulas para o ano letivo 2021 na
(Anexo V) e será publicada no dia 19 nova Unidade Sede conforme cronode Outubro no mural da Secretaria de grama específico.
Educação e remetida às Unidades de Parágrafo único. Os professores remoEnsino para ciência e inscrição de even- vidos iniciarão suas atividades na nova

JORNAL DE IPERÓ › 3

4 › JORNAL DE IPERÓ

ÓRGÃO OFICIAL DA PREFEITURA DE IPERÓ

RESOLUÇÃO No 07/2020
REGULAMENTA A ESCOLHA DE
SEDE DE EXERCÍCIO PARA O ANO
LETIVO DE 2021 PARA DOCENTES
TITULARES DE CARGO EFETIVO
INGRESSANTES EM 2020 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A Secretária de Educação, Cultura e Esportes do Município de Iperó/SP, no uso
de suas atribuições legais, expede a presente Resolução com a finalidade de regulamentar as normas para fixação de sede
dos docentes titulares de cargo efetivo
ingressantes no ano letivo de 2020 e que
ainda não tenham fixado sede;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 18
da Lei Complementar no 12/2005 (e posteriores alterações);
CONSIDERANDO o ingresso de candidatos classificados nos Concursos Públicos
no 2/2018 e 001/2020 e o processo de remoção promovido por meio da Resolução
no 06/2020 finalizado até 30/10/2020;
RESOLVE
Art. 1o. As vagas livres remanescentes
do processo de remoção ocorrido no ano
2020 serão oferecidas aos Professores ingressantes, em conformidade com o cargo e respectivo segmento/disciplina.
Art. 2o. As vagas de que trata este artigo
serão publicadas em 06 DE NOVEMBRO
no mural da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes - SECE - e encaminhadas
as unidades de ensino para ciência dos
interessados.
Art. 3o. Os ingressantes de que trata a
presente Resolução deverão comparecer
na sede da SECE em 11/11/2020, nos horários abaixo indicados, para escolha da
sede de exercício pretendida em conformidade com o saldo de vagas remanescentes do processo de remoção 2020:
I - 08h30 - Professor Titular de Educação
Infantil;
II - 09h30 - Professores Titulares de Ensino
Fundamental I; e
III - 10h30 - Professores Titulares de Ensino Fundamental II (Língua Portuguesa e
Geografia);

IV- 11h30 – Professor Titular de Ensino
Fundamental II (Arte);
V- 13h30 – Professores Titulares de Ensino Fundamental II (Matemática);
VI- 15h30 – Professores Titulares de Ensino Fundamental II (Educação Física).
Parágrafo único. Os ingressantes passarão a atuar na nova sede no início do
ano letivo de 2021.
Art. 4o. A escolha de sede dos ingressantes seguirá a ordem de classificação
dos candidatos aprovados nos Concursos Públicos no 002/2018 e 001/2020,
respectivamente.
Art. 5o. Os docentes deverão apresentar-se na unidade escolhida no período
de 12 até 20/11/2020, munidos de cópia da Ficha de Frequência (Ficha 100)
data base 30/06/2020 e Títulos concluídos até 30/09/2020, para fins de inscrição para atribuição de classes/aulas
para o ano letivo de 2021.
Parágrafo único. Os docentes farão a
opção de jornada e inscrição para carga suplementar na nova unidade sede,
nos termos da Resolução no 08/2020.
Art. 6o- Eventuais recursos não terão
efeito suspensivo, devendo ser interposto no prazo de 48 horas (quarenta
e oito horas), dispondo o Departamento de Supervisão da SECE, do mesmo
prazo para decisão e comunicação.
Art. 7o - Os casos não contemplados
nesta Resolução serão resolvidos pelo
Departamento de Supervisão da SECE
juntamente com a Comissão de Atribuição, previamente constituída para
este fim.
Art. 8o - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições emcontrário.
Iperó, 16 de Outubro de 2020.
Andreia Aparecida Arato
Rocha Camargo
Secretária de Educação,
Cultura e Esportes
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DECRETO Nº 2.064,
DE 16 DEOUTUBRO DE 2020.
“Dispõe sobre novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19 e
da outras providências.”

IV – Servidores lotados nos setores
administrativo, apoio e serviços da
Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (Polo Cultural, Complexo Dito
Bom): Retorno a jornada de trabalho
no período das 8 às 17 horas, retroagindo os efeitos deste inciso ao dia
14 de setembro de 2020;
V – Servidores lotados nos setores
administrativos, apoio e serviços
das Escolas Municipais e Centros de
Educação Infantil: Retorno a jornada
de trabalho no período das 8 às 17
horas a partir de 21 de outubro de
2020;
VI – Estagiários: Acompanharão o
horário de funcionamento do setor
em que desenvolvem suas atividades.
Art. 2º. Fica determinado o retorno
dos atendimentos presenciais e externos dos setores da Prefeitura Municipal das 8 às 16 horas.
Parágrafo único. Os munícipes que
tenham acesso à internet e aplicativos de celular, caso prefiram, poderão formalizar solicitações, sugestões
e pedidos por meio do site da Prefeitura (http://www.ipero.sp.gov.br/
faleconosco/) ou (https://portalweb.
sistemas4r.com.br/), pelo aplicativo
ou site e-Ouve (ipero.eouve.com.
br), através de atendimento telefônico pelo número 3459-9999 das 8
às 17h e pela Assessoria de Imprensa
(15) 99649-8908.
Art. 3º. Fica facultada a dispensa dos
servidores com mais de 60 (sessenta)
anos de idade, que realizem serviços
externos e de atendimento ao público.
Art. 4º. Servidores gestantes e portadores de doenças crônicas, que
realizem serviços externos e de atendimento ao público, poderão ser dispensados mediante apresentação de
carta com recomendação médica.
Art. 5º. Todas as medidas preventivas
e sanitárias de prevenção e enfrentamento a pandemia decorrente do
coronavirus deverão ser tomadas, em
especial as já elencadas nos Decretos
nº 2.005, 2.007 e 2.062/2020.
Art. 6º. As despesas decorrentes da
execução do presente decreto, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias ou adaptadas do
orçamento vigente, oportunamente
suplementadas, se necessário.
Art. 7º. Este decreto entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial, os incisos VIII, IX, X, XI, XII e
XIV do artigo 1º do decreto nº 1.990,
de 18 de março de 2020 e, o artigo 2º do decreto nº 1.991, de 23 de
março de 2020.

VANDERLEI POLIZELI, Prefeito do
Município de Iperó, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições
legais;
Considerando as providências já
adotadas por meio dos Decretos
Municipais nº 1.988, 1.989, 1.990,
1.991, 1.994, 1.997, 2.005, 2.007,
2.013, 2.014, 2.020, 2.023, 2.026,
2.027, 2.032, 2.033, 2.055, 2.056,
2.057, 2.062 e 2.063/2.020, nos
quais foram estabelecidas medidas
e ações preventivas de enfrentamento ao vírus;
Considerando o Decreto nº
65.237, de 09 de outubro de
2.020 que “Estende a medida de
quarentena até 16 de novembro
de que trata o Decreto nº 64.881,
de 22 de março de 2020;
Considerando que o Município de
Iperó integra a região da Departamento Regional de Saúde XVI - Sorocaba, que foi classificado na 14ª
atualização do Plano São Paulo na
data de hoje, na Fase 4 – Abertura
Parcial (fase decrescente com menores restrições) pelo Governo do
Estado de São Paulo;
Considerando as análises e apontamentos técnicos dos membros
do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Covid-19;
Considerando a necessidade do
retorno dos atendimentos presenciais e externos dos setores da
Prefeitura de Iperó, que foram suspensos pelo Decreto nº 1.991 de
23 de março de 2.020.
DECRETA
Art. 1º. Ficam adotadas, de imediato, sem prejuízo de outras que vierem a ser propostas, as seguintes
medidas;
I – Servidores lotados no Paço Municipal e nas Secretarias de Administração e Finanças, Assistência e
Desenvolvimento Social, Governo,
Meio Rural, Ambiente e Turismo,
Obras, Planejamento e Desenvolvimento e Transporte e Serviços
Municipais: Retorno a jornada de
trabalho no período das 8 às 17
horas, retroagindo os efeitos deste inciso ao dia 14 de setembro de
2020;
II – Servidores lotados nos serviços
descentralizados (Subprefeitura,
Acessa São Paulo, Banco do Povo PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERÓ,
Paulista, Junta Militar, SEBRAE,
EM 16 DE OUTUBRO DE 2.020.
PAT, Procon e Fundo Social de Solidariedade): Retorno a jornada de
VANDERLEI POLIZELI
trabalho no período das 8 às 17
Prefeito Municipal
horas a partir de 21 de outubro de
2020;
Publicado nesta Secretaria, em 16 de
III – Conselho Tutelar: Retorno a
outubro de 2020.
jornada de trabalho no período
das 8 às 17 horas a partir de 21
PAULO HENRIQUE SILVEIRA
de outubro de 2020. Demais atenFAGUNDES
dimentos serão realizados em regiSecretário de Governo
me de plantão;
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