
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Eletrônico nº. 29/PE/2019, que será realizado 
no dia 12/06/2019 através da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.
com.br, acesso ao sistema licitação pública, e tem por objeto: Registro de preços para 
futuras e eventuais aquisições de papel sulfite com cota reservada para microempresa, 
empresa de pequeno porte e micro empreendedor individual. Informações poderão ser 
obtidas através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará disponível para download 
no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias, www.bbmnetlicitacoes.com.br, e no site 
da prefeitura no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.
aspx.

 RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS A PARTIR DO DIA: 30/05/2019 às 14h:00min.

 ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/06/2019, às 08h30min.

 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 12/06/2019, às 9h00min.
Nova Odessa, 29 de maio de 2019

DIRETORIA DE SUPRIMENTOS
 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 14/PP/2019 que será realiza-
da na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida 
João Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no 
dia 12/06/2019, às 9h15min, e tem por objeto: Contratação de empresa especializada 
para realização de exames de colonoscopia para atendimento dos usuários da rede 
municipal de Saúde. Informações poderão ser obtidas das 8h00min às 16h30min, no 
endereço acima mencionado ou através do telefone (19) 3476.8602. O edital estará 
disponível para download no seguinte link de acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.
br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 29 de maio de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, 
torna público que se acha aberto Pregão Presencial nº. 15/PP/2019 que será realizada 
na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, situada a Avenida João 
Pessoa, 777, Centro, Nova Odessa/SP, CEP: 13380-017, iniciando-se a sessão no dia 
13/06/2019, às 9h15min, e tem por objeto: Contratação de empresa especializada para 
reforma no prédio do CRAS, localizado na rua Da Perobas, 114 Jardim das Palmeiras 
com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra. Informações poderão 
ser obtidas das 8h00min às 16h30min, no endereço acima mencionado ou através do 
telefone (19) 3476.8602. Vistoria Técnica: A vistoria técnica é obrigatória e deverá 
ser realizada por representante credenciado da licitante, mediante agendamento prévio 
pelo telefone (19) 3476-8600, ramais - 308, 340 e 335 com pelo menos 02 (dois) dias 
de antecedência contados do ultimo dia para realização da vistoria e será realizado 
sempre em horário de expediente administrativo. Considera-se o ultimo dia para vis-
toria o dia 11/06/2019. O edital estará disponível para download no seguinte link de 
acesso: http://www.novaodessa.sp.gov.br/Licitacoes.aspx.

Nova Odessa, 29 de maio de 2019
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS

 

EDITAL DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Edital: 10/PP/2019. Processo Administrativo: 3950/2019.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de GLP (Gás Liquefeito 
de Petróleo) e cotas de botijões P13 e P45 para o setor de Merenda Escolar e para 
diversos setores do município de Nova Odessa com cota reservada para microem-
presa. Modalidade: Pregão Eletrônico. Proponentes: 03. Processo homologado pela 
autoridade competente e objeto adjudicado em favor da seguinte empresa: os lotes 01 
e 02 objeto deste pregão em favor da empresa S.O.S Americama de Gás Eireli. Data 
da homologação e adjudicação: 27 de maio de 2019.

Nova Odessa, 27 de maio de 2019
JULIO CESAR CAMARGO

Secretário de Administração

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
 

OFICIAL
m u n i c í p i o  d e  n o v a  o d e s s a
DIaRIO´
Nº 261 | Ano I | Quinta-feira, 30 de Maio de 2019 | Diário Oficial de Nova Odessa | http://www.novaodessa.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE ENFERMEIRO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concur-
so Público n.º 01/16, do 27º ao 32º, para o emprego de ENFERMEIRO, conforme 
classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 30 de junho de 2016, para 
atribuição de 03 (três) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 13de junhode 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2-Certificado de Conclusão do Curso Superior em                             Enfermagem - 
xerox autenticado;
  3-Registro no COREN - xerox autenticado
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital,  será excluído do Concurso Público para o emprego de 
Enfermeiro.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/06/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se 
justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/07/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
27º ANDREIA VEDOVATO PEREIRA
28º SIMONE APARECIDA DA SILVA
29º JOSUE LOURENÇO DA SILVA
30º GLAUCIA FERREIRA DA SILVA
31º DEONÉIA MENDES DA SILVA
32º MÔNICA MONTEIRO DA SILVA

Nova Odessa, 29 de maio de 2019
DIRETORIADE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE PSICOLOGO.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/18, do 01º ao 3º, para o emprego de PSICOLOGO, conforme classifi-
cação publicada no "Diário Oficial do Município de Nova Odessa", de 17 de janeiro 
de 2019, para atribuição de 01 (uma) vaga.
  A atribuição será realizada no dia 13 de junhode 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777 - Centro.
  No ato da atribuição, o candidato que tiver vaga atribuída deverá apresentar os se-
guintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;  
  2-Diploma de Curso Superior em Psicologia - xerox autenticado;
  3-Registro no CRP - xerox autenticado;
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital,  será excluído do Concurso Público para o emprego de 
Psicologo.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/06/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar depen-
dendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solicitados 
pelo Médico da Medicina do Trabalho da PMNO. Nesse caso, o candidato deverá se 
justificar junto a Diretoria de Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/07/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.
CANDIDATOS CONVOCADOS
Class. Nome
01º PAULINE DE MELLO MARTINES SIMÃO 
02º ALDREI TATIANE DECHEN FREZZA 
03º CAROLINE DANTAS DE FREITAS 

Nova Odessa, 29 de maio de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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DIÁRIO OFICIAL | EXPEDIENTE
O Diário Oficial do Município de Nova Odessa (Lei Municipal 3.163, de 07 de março de 2018) é uma publicação 

da Prefeitura de Nova Odessa.

Site: www.novaodessa.sp.gov.br

CONTEÚDO: O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade das secretarias e órgãos públicos emissores. Qual-
quer dúvida ou solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações sobre 

como contatar o órgão emissor, ligue para 3476-8600.

DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: Edição, diagramação e Publicação Eletrônica. 
E-mail: doficial@novaodessa.sp.gov.br

P R E F E I T U R A  D E  N O V A  O D E S S A

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGAS PARA O 
EMPREGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Concurso 
Público n.º 01/16, do no 45 ao nº 50, para o emprego de TÉCNICO DE ENFERMA-
GEM, conforme classificação publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 30 de junho 
de 2016, para atribuição de 02 (duas) vagas.
  A atribuição será realizada no dia 13 de junhode 2019, às 09 horas, no Auditório da 
Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1-Cédula de Identidade (RG) - original e xerox;
  2-Certificado de Conclusão de curso Técnico em Enfermagem - xerox autenticado;
  3-Registro no COREN - xerox autenticado;
  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do Concurso Público para o emprego de Téc-
nico de Enfermagem.  
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Hu-
manos até o dia 28/06/2019, munido de todos os documentos necessários os quais 
serão divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga, exceto se ficar 
dependendo da expedição do atestado de saúde, devido a exames específicos solici-
tados pelo médico. Nesse caso, o candidato deverá se justificar junto a Diretoria de 
Recursos Humanos.
  O exercício se dará dia 01/07/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

CANDIDATOS CONVOCADOS

 Class Nome
45º CRISTIANE PRISCILA PEREIRA SANDRON
46º MARIA DA GUIA DOS SANTOS ZINETTI
47º LARISSA RODRIGUES
48º ANA JULIA MONTANHERI
49º LUCIMARA APARECIDA LELIS ROCHA
50º EDILENE A. B. DOBELIN

Nova Odessa, 29 de maio de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

CONVOCAÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE VAGA PARA O 
EMPREGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - 

PEBI - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

A Diretoria de Recursos Humanos convoca os candidatos classificados no Processo 
Seletivo n.º 01/14, do n.º 154º ao n.º 157º, para o emprego de PROFESSOR DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA I - PEBI - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA alterada 
pela lei complementar nº 44, de 05 de novembro de 2015. conforme classificação 
publicada no "Jornal de Nova Odessa", de 09 de dezembro de 2014, para atribuição 
de 01 (uma) vaga.
  A atribuição será realizada no dia 13 de junho de 2019, às 09 horas, no Auditório 
da Prefeitura Municipal de Nova Odessa, à Av. João Pessoa n.º 777-Centro.
  No ato da atribuição o candidato, que tiver a vaga atribuída, deverá apresentar os 
seguintes documentos:
  1 - Cédula de Identidade (RG) - original e xerox para conferência:
  2 - Diploma de Licenciatura Plena em Pedagogia ou de  Ensino Médio com habilita-
ção para o Magistério - xerox autenticado;
  3 - Declaração de horário de trabalho, caso tenha outro vinculo empregatício - ori-
ginal.

  O candidato que não estiver presente à sessão de atribuição, na data, horário e local 
estabelecidos neste Edital, será excluído do Processo Seletivo n° 01/14 para o empre-
go de Professor de Educação Básica I - PEB I - Contratação Temporária.
  No caso de atribuição por procuração deverão ser apresentados, além dos documen-
tos solicitados pelo presente Edital, o instrumento de mandato e a Cédula de Identi-
dade do procurador.
  Após a atribuição o candidato deverá se apresentar na Diretoria de Recursos Huma-
nos até o dia 28/06/2019, munido de todos os documentos necessários os quais serão 
divulgados na sessão de atribuição, com pena de perder a vaga.
  O exercício se dará dia 01/08/2019.
OBS: O número de candidatos convocados é maior que o número de vagas, prevendo 
ausências e desistências.

              CANDIDATOS CONVOCADOS  

Class. Nome
154º ARACELIA LOPES ROMUALDO
155º KARIN CRISTINA FELTRIN DIAS
156º DEBORA LEAL DA SILVA
157º ROBERTA CALLEGARI

Nova Odessa, 29 de maio de 2019
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

 

PORTARIA Nº 9.278, DE 22 DE MAIO DE 2019.
“Institui Comissão Processante e dá outras providências.”

BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito Municipal de Nova Odessa, no uso 
de suas atribuições legais conforme autorização contida no artigo 78, inciso II, letra c, 
da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que a apuração de infrações, responsabilidades e aplicação de pe-
nalidades aos servidores públicos do Município de Nova Odessa dar-se-á por meio de 
Sindicâncias e Processos Administrativos, nos termos das Leis Municipais nºs 2.913, 
de 24 de novembro de 2014 e 2.944, de 14 de abril de 2015 e da vigente Constituição 
Federal;

CONSIDERANDO a necessidade da Administração Pública em promover os proce-
dimentos de investigação e fiscalização das condutas irregulares dos servidores pú-
blicos;

CONSIDERANDO os fatos constantes no processo administrativo nº 4205/2019, da-
tado de 26 de abril de 2019, indicando possível irregularidade na conduta de servido-
res públicos municipais no desempenho de suas funções;

RESOLVE: 

Art. 1º Determinar a instauração de PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
NAR para apurar a responsabilidade da servidora L.I.F., matrícula 713, pelo suposto 
cometimento de infração administrativa.

Art. 2º Para cumprimento ao disposto no artigo anterior, a Comissão será compos-
ta pelos seguintes servidores: TITULARES: Presidente: GRACIELE DEMARCHI 
PONTES, Matrícula 4736, Procuradora Jurídica; MÔNICA MIOTI DA SILVA, Ma-
trícula 3171, Agente Fiscal de Rendas e FRANCISCO DE ARAÚJO, Matrícula 5148, 
Contador; 
 SUPLENTES: Presidente: MIRIAM REGINA CARCELLIANO DE ALMEIDA, 
Matrícula 21398, Diretora de Escola; TERESA CRISTINA BAULER MONTESANO 
FERRAZ, Matrícula 33044, Escrituraria e servidora GIULIANA BARBOSA SAN-
TOS FORTUNATO, Matrícula 2393, Assessor de Gabinete Secretaria.

Parágrafo único. Os membros da Comissão exercerão suas funções sem prejuízo das 
demais atividades de suas funções, observada em qualquer caso a carga horária e ven-
cimentos dos respectivos cargos públicos.
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Art. 3º Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a toda documen-
tação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimen-
tos e demais provas que entender pertinentes. 

Art. 4º A Comissão ora constituída terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data 
da publicação desta Portaria, para concluir a apuração dos fatos, oferecendo relató-
rio à Autoridade Superior, podendo ser prorrogada nos termos da Lei Municipal nº 
2.913/2014.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Nova Odessa, 22 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

 

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LEI Nº 3269 DE 09 DE MAIO DE 2019
Autor: vereador Sebastião Gomes dos Santos e outros “Dá denominação 
de “José Maria do Prado de Siqueira” à Rua Treze (13) do loteamento 

residencial denominado Jardim dos Ipês”.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:Art. 1º. Fica denominada “José Maria do Prado de Siqueira” a Rua Treze 
(13) do loteamento residencial denominado Jardim dos Ipês.Art. 2º. Caberá à Prefei-
tura Municipal a colocação de placas com a denominação, nos padrões e moldes con-
vencionais.Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.Art. 4º. Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 09 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

 

LEI Nº 3270 DE 09 DE MAIO DE 2019
Autor: vereador Avelino Xavier Alves e outros “Dá denominação de “Alci-
des Gonçalves Sobrinho” à Rua Vinte e Um (21) do loteamento Jardim dos 

Lagos”.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:Art. 1o.  Fica denominada de “Alcides Gonçalves Sobrinho” a Rua Vinte 
e Um (21) do loteamento Jardim dos Lagos. Parágrafo único. A via pública citada no 
caput deste artigo é prolongamento da Rua Cinco (05) do loteamento Jardim Monte 
das Oliveiras (Lei n. 2468, de 29 de novembro de 2010).Art. 2o. Caberá à Prefeitura 
Municipal a colocação de placas com a denominação, nos padrões e moldes conven-
cionais. Art. 3o. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria, suplementada, se necessário.Art. 4o. Esta lei entra 
em vigor na data de sua publicação.Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 09 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

 

LEI Nº  3271 DE 09 DE MAIO DE 2019
Autor: vereador Avelino Xavier Alves e outros “Dá denominação de “Helio 
Vicente Rhein” à Rua Um (01) do loteamento residencial Jardim dos Ipês”.
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:Art. 1º. Fica denominada “Helio Vicente Rhein” a Rua Um (01) do lote-
amento residencial Jardim dos Ipês.Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a colocação 
de placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais. Art. 3º. As des-
pesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária 
própria, suplementada, se necessário. Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Nova Odessa, 09 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

 

LEI Nº  3272 DE 22 DE MAIO DE 2019
Autor: vereador Avelino Xavier Alves e outros “Dá denominação de “Do-
zolina Faccioli Garcia” à Rua Seis (06) do loteamento residencial Jardim 

dos Ipês”. 
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA, Prefeito do Município de Nova Odessa, Es-
tado de São Paulo, no uso de atribuições conferidas pela Lei Orgânica, através do art. 
72, Inciso II, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei:Art. 1º. Fica denominada “Dozolina Faccioli Garcia” a Rua Seis (06) 
do loteamento residencial Jardim dos Ipês.Art. 2º. Caberá à Prefeitura Municipal a 
colocação de placas com a denominação, nos padrões e moldes convencionais.Art. 3º. 
As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamen-
tária própria, suplementada, se necessário.Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de 
sua publicação.Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário

Nova Odessa, 22 de maio de 2019
BENJAMIM BILL VIEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal

 

CODEN
 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA

AVISO DE RETOMADA DE SESSÃO PÚBLICA - 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/PP/2019

EDITAL: Pregão Presencial nº. 05/PP/2019. PROCESSO: nº 5276/2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de contro-
le, operação e fiscalização de portarias e edifícios, com a efetiva cobertura do posto 
designado. Modalidade: Pregão Presencial. Proponentes: 11. Convocação sobre a 
retomada: Ficam as proponentes intimadas que a sessão pública (retomada), será 
realizada no dia05/06/2019às 13h30min, que será realizada na sede desta Cia., situada 
a Rua Eduardo Leekning, 550, Jardim Bela Vista, Nova Odessa/SP, CEP: 13385-016.

Nova Odessa, 29 de maio de 2019
RICARDO ONGARO

Diretor-Presidente


		2019-05-30T11:05:45-0300
	MUNICIPIO DE NOVA ODESSA:45781184000102




