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Ata nº 39/18

Ata da Trigésima Nona Reunião Ordinária da Segunda Sessão
Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São José do
Vale do Rio Preto, realizada aos quatro dias do mês de setembro do
ano de dois mil e dezoito, sob a presidência do Sr. Francisco Lima
Bulhões, com a presença dos Vereadores Luis Carlos da Silva, Felipe
Machado Cairo Baltazar, Lucas Duarte Rabello, Renilda Pereira
Gonçalves, Claudio Vieira Ramos, Josélia dos santos, Marcelo Rabello
Neves e Fábio Meireles Guerra Júnior, que assinaram o livro de presença
e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e oito minutos
o Sr. Presidente, fazendo a invocação regimental, deu início aos
trabalhos. Em seguida, convidou o Sr. Dalmo Gonçalves Machado para
fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou que o Vereador Claudio Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura
da Ata de nº 38, da Sessão Ordinária realizada no dia trinta de agosto
de dois mil e dezoito, que, depois de lida foi aprovada, na forma
regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou
que o Vereador Felipe Baltazar, 1º Secretário fizesse a leitura do
Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63,
inciso primeiro, letra B, do qual constava o Ofício GP nº 542/18, de
protocolo nº 688/18, que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações nº 602/18, do Vereador Claudio Ramos; Ofício GP nº
541/18, de protocolo nº 689/18, que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações nº 600/18, do Vereador Claudio Ramos;
Ofício GP nº 540/18, de protocolo nº 687/18, que informa o
encaminhamento aos setores competentes das indicações dos Srs.
Vereadores Fábio Guerra, Marcelo Neves e Claudio Ramos; Projeto
de Resolução nº 676/18, da Mesa Diretora, que altera parágrafos e
artigos da Resolução nº 821, de 2006; Projeto de Lei nº 690/18, de
autoria do Vereador Lucas Rabello, que dispõe sobre a criação do
Programa Municipal de Incentivo à Avicultura e Suinocultura; Projeto
de Lei nº 691/18, de autoria do Vereador Lucas Rabello, que dispõe
sobre a criação do Dia da Avicultura; os Requerimentos de Informações
de nºs 681, 682, 683, 684, 685 e 686/18, de autoria do Vereador Claudio
Ramos; a Indicação Legislativa nº 675/18, de autoria do Vereador Felipe
Baltazar; a Moção de Pesar nº 680/18, de autoria do Vereador Fábio
Guerra, aos familiares do Sr. Lamartine dos Santos; o requerimento de
protocolo nº 678/18, do Sr. Luciano Fernandes Pires, notifica a adoção
de prazo de quinze dias para emissão de parecer jurídico; e o Ofício
PRS/SSE/CSO nº 28808/18, de protocolo nº 692/18, do TCE/RJ,
que informa aprovação das contas da Câmara Municipal referentes ao
Exercício Financeiro de 2016. Findas as leituras do Expediente, havendo
oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador
Fábio Guerra que iniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais
vereadores e demais presentes. Mencionou sua presença na licitação da
ponte de Camboatá e a lisura do procedimento licitatório. Mencionou
a morte dos munícipes Valdo Madeira e Lamartine ressaltando a
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importância dos mesmos para a cultura de nosso Município. Finalizou desejando uma boa noite. Inscrito na Fala do
Expediente, usou a Tribuna o Vereador Lucas Rabello que iniciou cumprimentando o Senhor Presidente, demais vereadores
e demais presentes. Mencionou a morte dos munícipes Valdo Madeira e Lamartine ressaltando a importância dos mesmos.
Mencionou alguns projetos de sua autoria protocolados, voltados para área da Agricultura e Avicultura. Finalizou agradecendo
e desejando uma boa noite. Terminada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, na Ordem do Dia foram aprovados os
requerimentos de informações de nºs 681, 682, 683, 684, 685 e 686/18, todos de autoria do Sr. Vereador Claudio Ramos.
Terminada a Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quarenta e
cinco minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de
visitantes no plenário, convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia seis de
setembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia os projetos que forem
deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Felipe Baltazar, 1º Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta
Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do
Vale do Rio Preto, em quatro de setembro de dois mil e dezoito.

Ata nº 40/18

Ata da Quadragésima Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal de São
José do Vale do Rio Preto, realizada aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, sob a presidência do Sr.
Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Felipe Machado Cairo Baltazar, Lucas Duarte Rabello, Renilda
Pereira Gonçalves, Claudio Vieira Ramos e Fábio Meireles Guerra Júnior, que assinaram o livro de presença e, havendo
número legal, às dezoito horas e seis minutos o Sr. Presidente, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em
seguida, convidou o Vereador Felipe Baltazar para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente
solicitou que o Vereador Claudio Ramos, 2º Secretário fizesse a leitura da Ata de nº 39, da Sessão Ordinária realizada no dia
quatro de setembro de dois mil e dezoito, que, depois de lida foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva.
Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Felipe Baltazar, 1º Secretário fizesse a leitura do Expediente, de
acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constava o Ofício GP nº 548/18, de
protocolo nº 693/18, que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 669/18, de autoria do Vereador Francisco
Bulhões; Ofício GP nº 554/18, de protocolo nº 695/18, que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 612/
18, de autoria da Comissão de Finanças; Ofício GP nº 556/18, de protocolo nº 696/18, que encaminha resposta ao
Requerimento de Informações nº 613/18, de autoria da Comissão de Finanças; e o Requerimento de Protocolo nº 694/18,
que solicita expedição de Certidão de Inteiro Teor dos projetos de Lei nºs 35/18 e 372/18. Findas as leituras do Expediente,
havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Fábio Guerra que iniciou cumprimentando
o Senhor Presidente, demais vereadores e demais presentes. Mencionou sua reunião com o governador em nome da comissão
das tragédias da Região Serrana, sendo que já existem três empresas que se disponibilizaram e se interessaram por fazer as
casas em São José no São Guido. Mencionou ainda sobre a construção da Ponte de Areias. Finalizou desejando boa noite.
Inscrito na Fala do Expediente, usou a Tribuna o Vereador Francisco Bulhões iniciou mencionando o serviço realizado
pela Secretaria de Obras do Município com o pessoal responsável pela parte elétrica de recuperação da iluminação da
quadra de Barrinha e a colocação de três pontos de iluminação pública também na comunidade de Barrinha, agradecendo
ao Secretario Rogério Caputo e demais responsáveis. Terminada a lista de inscritos para a Fala no Expediente, não havendo
Ordem do Dia e não havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e trinta minutos o Sr.
Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário,
convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia onze de setembro de dois mil e
dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas
comissões permanentes. E eu, Felipe Baltazar, 1º Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei
lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio
Preto, em seis de setembro de dois mil e dezoito.

Ata nº 41/18

Ata da Quadragésima Primeira Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, sob a
presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Felipe Machado Cairo Baltazar, Renilda Pereira
Gonçalves, Josélia dos Santos, Luis Carlos da Silva, Marcelo Rabello Neves e Fábio Meireles Guerra Júnior, que assinaram
o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e quatro minutos o Sr. Presidente, fazendo a
invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luis Carlos da Silva para fazer a leitura
de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Fábio Guerra, 2º Secretário ad hoc fizesse a
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leitura da Ata de nº 40, da Sessão Ordinária realizada no dia seis de setembro de dois mil e dezoito, que, depois de lida foi
aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Felipe Baltazar,
1º Secretário fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral, artigo 63, inciso primeiro, letra
B, do qual constava o Ofício GP nº 559/18, de protocolo nº 699/18, que encaminha resposta ao Requerimento de
Informações nº 603/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; Ofício GP nº 558/18, de protocolo nº 700/18, que
encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 601/18, de autoria do Vereador Claudio Ramos; Ofício GP nº
560/18, de protocolo nº 701/18, que encaminha resposta ao Requerimento de Informações nº 604/18, de autoria do
Vereador Claudio Ramos; Requerimento nº 697/18, do Vereador Lucas Rabello, que requer agendamento de reunião com
secretários municipais para tratar das Obras da Creche da Boa Vista; e a Moção de Aplausos nº 698/18, de autoria do
Vereador Lucas Rabello, ao Colégio Cenecista Vale do Rio Preto. Findas as leituras do Expediente, não havendo oradores
inscritos para a Fala do Expediente, passou-se a Ordem do Dia com a votação e aprovação do Projeto de Resolução nº
676/18, de autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 821, de 2006 que dispõe sobre o quadro pessoal da Câmara
Municipal; o Projeto de Lei nº 638/18, que autoriza a abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 1.000.000,00;
e o parecer prévio da Comissão de Urbanismo e Infraestrutura Municipal, referente ao Projeto de Lei nº 372/18. Terminada
a Ordem do Dia e havendo oradores inscritos para as Explicações Pessoais, usaram a Tribuna os Vereadores Francisco
Bulhões e Fábio Guerra. Terminada a lista de inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e vinte e sete minutos
o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no
plenário, convocando os Srs. Vereadores para a próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia treze de setembro de dois
mil e dezoito, às dezessete horas e trinta minutos, quando estarão na Ordem do Dia os projetos que forem deliberados pelas
comissões permanentes. E eu, Felipe Baltazar, 1º Secretário, para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei
lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio
Preto, em onze de setembro de dois mil e dezoito.

Ata nº 42/18

Ata da Quadragésima Segunda Reunião Ordinária da Segunda Sessão Legislativa da Oitava Legislatura da Câmara Municipal
de São José do Vale do Rio Preto, realizada aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, sob a
presidência do Sr. Francisco Lima Bulhões, com a presença dos Vereadores Felipe Machado Cairo Baltazar, Renilda Pereira
Gonçalves, Josélia dos Santos, Luis Carlos da Silva, Lucas Duarte Rabello, Claudio Vieira Ramos e Fábio Meireles Guerra
Júnior, que assinaram o livro de presença e, havendo número legal, às dezessete horas e cinquenta e três minutos o Sr.
Presidente, fazendo a invocação regimental, deu início aos trabalhos. Em seguida, convidou o Vereador Luis Carlos da
Silva para fazer a leitura de texto da Bíblia Sagrada. A seguir, o Sr. Presidente solicitou que o Vereador Claudio Ramos, 2º
Secretário fizesse a leitura da Ata de nº 41, da Sessão Ordinária realizada no dia onze de setembro de dois mil e dezoito,
que, depois de lida foi aprovada, na forma regimental, sem qualquer ressalva. Logo após, o Sr. Presidente solicitou que o
Vereador Felipe Baltazar, 1º Secretário fizesse a leitura do Expediente, de acordo com o Regimento Interno Cameral,
artigo 63, inciso primeiro, letra B, do qual constava o Ofício GP nº 561/18, de protocolo nº 703/18, que encaminha
Certidão de Inteiro Teor do Processo REXITIR SOPUT XX428; as Indicações Legislativas de nºs 710, 714 e 715/18, de
autoria do Vereador Francisco Bulhões; o Ofício de protocolo nº 713/18, do Gabinete do Vereador  Claudio Ramos, ao
Presidente da Comissão de Justiça e Redação, encaminhando Voto em Separado referente ao Projeto de Lei nº 635/18; o
Ofício de protocolo nº 712/18, do Gabinete do Vereador Claudio Ramos, ao Presidente da Câmara, dando ciência do
Voto em Separado referente ao Projeto de Lei nº 635/18; a Moção de Aplausos nº 706/18, de autoria do Vereador Felipe
Baltazar ao Sr. Josias Gonçalves; a Moção de Aplausos nº 707/18, de autoria dos Srs. Vereadores Felipe Baltazar e Lucas
Rabello ao Grupo de Oração Pentecostes; o Ofício de protocolo nº 711/18, da Rádio São José FM, convidando para a
Missa inaugural da emissora, às 19h no dia 21/09 na Igreja Matriz; o convite da Creche Escola Paraíso dos Anjos, para o
Projeto Mundo Faz de Conta e Reconta no dia 14/10 às 16h na Escola Municipal Bianor Esteves; e o convite para a Festa
da Primavera da Escola Maria Emília no dia 30 de setembro, na Quadra da Escola na Boa Vista. Findas as leituras do
Expediente, não havendo oradores inscritos para a Fala do Expediente, não havendo Ordem do Dia e não havendo oradores
inscritos para as Explicações Pessoais, às dezoito horas e quatorze minutos o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão,
agradecendo a presença de todos e registrando a presença de visitantes no plenário, convocando os Srs. Vereadores para a
próxima reunião ordinária, a ser realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezoito, às dezessete horas e trinta
minutos, quando estarão na Ordem do Dia os projetos de Lei de nºs 140, 314, 615, 920, 923 e 929, de 2017; e nºs 327, 546,
593 e 617 de 2018, além de outros que forem deliberados pelas comissões permanentes. E eu, Felipe Baltazar, 1º Secretário,
para que tais relatos integrem os anais desta Casa, mandei lavrar a presente Ata que, depois de lida e achada conforme, será
assinada por quem de direito. São José do Vale do Rio Preto, em dezoito de setembro de dois mil e dezoito.

*******************************************************



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


