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9,23m até o marco 42; do marco 41 ao marco 42 tem
como confrontante o lote 05 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 15°37’03” e distância de
10,10m até o marco 43; do marco 42 ao marco 43 tem
como confrontante o lote 06 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 1°56’08” e distância de
10,60m até o marco 44; do marco 43 ao marco 44 tem
como confrontante o lote 07 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 16°57’10” e distância de
9,77m até o marco 45; do marco 44 ao marco 45 tem
como confrontante o lote 08 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 23°49’01” e distância de
10,27m até o marco 46; do marco 45 ao marco 46 tem
como confrontante o lote 09 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 20°09’57” e distância de
11,06m até o marco 47; do marco 46 ao marco 47 tem
como confrontante o lote 10 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 20°09’57” e distância de
11,06m até o marco 48; do marco 47 ao marco 48 tem
como confrontante o lote 11 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 9°31’43” e distância de
11,27m até o marco 49; do marco 48 ao marco 49 tem
como confrontante o lote 12 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 17°58’04” e distância de
10,94m até o marco 50; do marco 49 ao marco 50 tem
como confrontante o lote 13 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 23°12’15” e distância de
11,37m até o marco 51; do marco 50 ao marco 51 tem
como confrontante o lote 14 da quadra AR; deste,
segue com o azimute de 20°53’07” e distância de
8,86m até o marco 52; deste, segue com o azimute de
305°36’16” e distância de 23,50m até o marco 53; do
marco 51 ao marco 53 tem como confrontante o lote
15 da quadra AR; deste, segue com o azimute de
20°12’37” e distância de 17,09m até o marco 54; deste,
segue com o azimute de 38°00’10” e distância de
61,78m até o marco 55; deste, segue com o azimute de
38°01’34” e distância de 56,01m até o marco 56; deste,
segue com o azimute de 27°52’53” e distância de
30,59m até o marco 57; deste, segue com o azimute de
18°19’22” e distância de 23,75m até o marco 58; deste,
segue com o azimute de 11°37’36” e distância de
29,70m até o marco 59; deste, segue com o azimute de
5°31’07” e distância de 25,84m até o marco 60; deste,
segue com o azimute de 0°18’29” e distância de
24,29m até o marco 61; deste, segue com o azimute de
356°39’33” e distância de 48,56m até o marco 62;
deste, segue com o azimute de 3°16’50” e distância de
19,77m até o marco 63; deste, segue com o azimute de
5°48’48” e distância de 12,68m até o marco 64; deste,
segue com o azimute de 8°47’54” e distância de
15,03m até o marco 65; deste, segue com o azimute de
15°15’01” e distância de 15,51m até o marco 66; deste,
segue com o azimute de 20°18’38” e distância de
17,20m até o marco 67; do marco 53 ao marco 67 tem
como confrontante a Avenida Washington Luiz; deste,
segue com o azimute de 126°52’05” e a distância de
364,29m até o marco 0, ponto inicial da descrição deste
perímetro; do marco 67 ao marco 0 tem como confrontante a Faixa non Aedificandi da linha de transmissão
da C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
localizada na gleba c - A.P.E.M.C., cedida pela lei nº
2.780 DE 10/04/81.”.

DECRETO Nº 56.618,
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2010
Revoga o Decreto nº 55.878, de 31 de maio
de 2010, que transferiu da administração da
Secretaria de Agricultura e Abastecimento
para a da Secretaria de Esporte, Lazer e
Turismo, parte da área que específica
ALBERTO GOLDMAN, Governador do Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º - Fica revogado o Decreto nº 55.878, de
31 de maio de 2010, que transferiu da administração
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para a
da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, o prédio de
número 71, identificado como “Tattersal”, parte integrante do Parque Dr. Fernando Costa, localizado na Avenida Francisco Matarazzo, nº 455, nesta Capital, com
282,34m2 (duzentos e oitenta e dois metros quadrados
e trinta e quatro decímetros quadrados), cadastrado no
SGI sob o nº 3.166.
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 28 de dezembro de 2010
ALBERTO GOLDMAN
João de Almeida Sampaio Filho
Secretário de Agricultura e Abastecimento
José Benedito Pereira Fernandes
Secretário de Esporte, Lazer e Turismo
Luiz Antonio Guimarães Marrey
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Casa Civil, aos 28 de dezembro de
2010.

Atos do Governador
DECRETO DE 28-12-2010
Dispensando, a pedido:
Andrea Sandro Calabi das funções de membro
titular do Conselho Fiscal da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade - Investe
São Paulo, na qualidade de representante oriundo do
setor privado;
José Jesus Cazetta Júnior, RG 14.403.509, das funções de membro do Conselho de Administração da
Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e
Pesquisas de Administração Municipal - Cepam, na qualidade de profissional de notório saber jurídico;
a partir de 22-12-2010, os abaixo indicados das
funções que exercem do Conselho Gestor do Programa
de Parcerias Público-Privadas - PPP:
Maria Elizabeth Domingues Cechin, RG 1.354.466DF, da função de Secretário Executivo; Atilio Gerson
Bertoldi, RG 3.102.088-4, da função de Secretário Executivo Substituto.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
DESPACHO DO GOVERNADOR,
DE 28-12-2010
No of. GPG-3.775-10-PGE , em que é interessada a
Procuradoria Geral do Estado, sobre considerar serviço
público relevante trabalhos executados pelos servidores
que especifica: “Diante dos elementos que instruem
o expediente e à vista da manifestação do Procurador Geral do Estado, considero como serviço público
relevante os trabalhos desempenhados pelos servidores a seguir relacionados que compuseram os Grupos
de Trabalhos instituídos pelos Decs. 55.754-2010, e
55.812-2010:
Flavia Cherto Carvalhaes e Paola de Almeida Prado,
da Procuradoria Geral do Estado;
Carmen Magali Cervantes Ghiselli, da Secretaria da
Segurança Pública;
Ricardo Augusto Yamasaki, da Secretaria da Justiça
e da Defesa da Cidadania.

PROGRAMA ESTADUAL
DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária do
Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, instituído por força da Lei Estadual
11.688, de 19-5-2004
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois
mil e dez, às onze horas, na sala 10 do segundo andar
do Palácio dos Bandeirantes, foi realizada a Trigésima
Quarta Reunião Ordinária do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas - CGPPP,
instituído por força da Lei Estadual nº 11.688, de
19.05.2004, tendo, como Presidente, o Senhor Secretário de Economia e Planejamento, Dr. FRANCISCO VIDAL
LUNA; DR. HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, Secretário Adjunto da Casa Civil, em substituição ao Senhor
Secretário-Chefe da Casa Civil, Dr. LUIZ ANTONIO GUIMARÃES MARREY, e, como demais membros deste Conselho, os Senhores: DR. MARCOS FÁBIO DE OLIVEIRA
NUSDEO, Procurador Geral do Estado; DR. GEORGE
HERMANN RODOLFO TORMIN, Diretor Presidente da
Companhia Paulista de Parcerias - CPP e Secretário
Adjunto da Fazenda, em substituição ao DR. MAURO
RICARDO MACHADO COSTA, Secretário da Fazenda;
DR. MAURO GUILHERME JARDIM ARCE, Secretário dos
Transportes; DR. LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA, Secretário de Desenvolvimento e DRA. DILMA SELI
PENA, Secretária de Saneamento e Energia. Como convidados, a reunião contou com a participação do DR.
JOÃO PAULO DE JESUS LOPES, Secretário dos Transportes Metropolitanos em exercício; DR. PEDRO PEREIRA
BENVENUTO, responsável pela Unidade de Parcerias
Público-Privadas - UPPP; DR. TOMAS BRUGINSKI DE
PAULA, da Companhia Paulista de Parcerias - CPP, da
Secretaria da Fazenda; e DR. SILVESTRE EDUARDO
ROCHA RIBEIRO, Coordenador de Planejamento e Gestão da Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Uma
vez reunidos os membros do Conselho Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas - CGPPP,
o Presidente do Conselho anunciou a ordem do dia: 1projetos das áreas de Transportes Metropolitanos,
Transportes e Saneamento e Energia; 2 - Relatório de
Atividades; 3 - Outros assuntos. Com a palavra, o DR.
JOÃO PAULO DE JESUS LOPES fez um breve relato acerca de 03 (três) projetos anteriormente apresentados a
este Colegiado, a saber: a) Expresso ABC - Em
31.08.2010, na 32º Reunião Ordinária, foi ratificada a
criação do Grupo de Trabalho constituído com a finalidade de avaliar os procedimentos concernentes à proposta de PPP para o referido projeto, inclusive, no contexto de outros projetos e inciativas em estudo no
âmbito da STM/CPTM na mesma área de influência.
Foram apresentadas ao Conselho Gestor recomendações relativas à Proposta Preliminar deste projeto constantes da Nota Técnica Conjunta CPP/SEFAZ/UPPP/SEP/
PGE, de 24.08.2010 e do respectivo Relatório Final do
Grupo de Trabalho; b) Expresso Bandeirante - trata-se
de projeto com proposta preliminar aprovada na 14ª
reunião do Colegiado, de 14.08.06, porém não conclusivo a ponto de ser submetido à apreciação do Conselho
Gestor. Mais recentemente, o surgimento do projeto
federal do Trem de Alta Velocidade - TAV, na mesma
área de influência, contribuiu para a manutenção desse
posicionamento; c) Sistema de Arrecadação Centralizada do Bilhete Integrado - Na 30ª Reunião Ordinária do
Colegiado, em 29.09.2009, foram aprovados ajustes na
modelagem do projeto, bem como nas minutas de Edital e de Contrato e autorizada a publicação do Edital de
Licitação. O processo está sob análise do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo, face ao envolvimento desta municipalidade no projeto. Finda a exposição e
prestados os esclarecimentos adicionais, a matéria foi
submetida aos senhores Conselheiros que, por unanimidade, deliberaram por propor ao Senhor Governador
que os projetos: Expresso ABC e Expresso Bandeirante
ora apresentados pela STM sejam objeto de reavaliação
pela nova Administração que tomará posse no dia 1º de
janeiro de 2011. Em seguida, o DR. MAURO ARCE referiu-se a 02 (dois) projetos de sua Pasta no âmbito do
Conselho Gestor: a) Litoral Norte - lote no contexto da
proposta de Concessão Rodoviária do Estado de São
Paulo foi apresentado na 29ª reunião do Colegiado, de
28.07.2009, que deliberou pelo adiamento da apreciação do tema. Desde então, foram desenvolvidos estudos
no contexto de outros projetos na área de transportes,
não havendo, até o momento, dados conclusivos a
serem apresentados ao Colegiado; b) Rede de Aeroportos / DAESP - Na 25ª Reunião Ordinária, de 16.12.2008,
foi aprovada a modelagem, condicionando-se o início
dos procedimentos licitatórios à avalição de limites por
parte do Estado e a um plano de garantias, bem como à
anuência da Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC.
Assim, o DAESP procedeu a alguns avanços na modelagem e, em paralelo, consultou a ANAC em fevereiro de
2009. Face ao entendimento da ANAC de que o assunto
deva ser tratado no âmbito do Governo Federal, o
DAESP encaminhou em maio de 2010 estudos da PPP à
Secretaria da Aviação Civil, órgão vinculado ao Ministé-

rio da Defesa, não havendo manifestação formal até o
presente momento. Por oportuno, o Sr. Presidente fez
referência ao Ferroanel - Tramo Sul que consiste na ligação ferroviária entre as malhas das concessionárias ALL
e MRS, evitando o tráfego na cidade de São Paulo através da utilização de linhas da CPTM. Tratativas estão
sendo feitas junto à União visando assegurar ao Estado
a melhor solução logística, dentro da urgência requerida. Foi firmado um protocolo entre o Governo do Estado e a ANTT para desenvolvimento desses estudos,
tendo inclusive sido criado Grupo de Trabalho para tratar do assunto. Finda a apresentação e prestados os
esclarecimentos demandados pelos Conselheiros, estes
deliberaram por aprovar o encaminhamento desses
assuntos ao Senhor Governador, com a proposta de que
sejam reavaliados pela nova Administração que se inicia em janeiro de 2011. Na seqüência, a SRA. DILMA
SELI PENA fez menção aos projetos de PPP da Sabesp:
Sistema Produtor São Lourenço (Alto Juquiá), Sistemas
de Tratamento de Esgotos dos Municípios de Santos,
São Vicente e Praia Grande, Sistema produtor Regional
Integrado Sarapuí, Sistemas de Esgotamento Sanitário
da Bacia Hidrográfica Sorocaba e Médio Tietê e Onda
Limpa - Litoral Norte, cujas propostas preliminares
foram objeto de deliberação na 29ª reunião do Colegiado, realizada em 28.07.2009. Nessa mesma reunião, a
Secretaria Estadual de Saneamento e Energia foi autorizada a aprofundar os estudos técnicos de viabilidade
para apoio na elaboração do modelo de negócio mais
apropriado para os projetos em questão, devendo tais
estudos incorporar, de forma significativa, a análise de
impacto nos custos operacionais da SABESP. Foi criado,
na 31ª reunião realizada em 10.03.2010, Grupo de Trabalho com vistas ao acompanhamento e apoio técnico
ao desenvolvimento dos estudos técnicos de viabilidade
e elaboração das modelagens relativas às cinco propostas de PPP pretendidas pela SABESP. Prosseguindo, fez
um breve relato do andamento dos estudos de viabilidade e sobre as atividades desenvolvidas no âmbito do
Grupo de Trabalho. Das cinco propostas de PPP apresentadas inicialmente ao Conselho Gestor, foram aprofundados estudos para dois projetos, a saber: Onda
Limpa - Litoral Norte e Sistema Produtor Integrado
Sarapuí, bem como o impacto nos custos operacionais
da SABESP considerando ambos os projetos. Finda a
explanação, o Conselho Gestor deliberou por recomendar ao Senhor Governador que a nova Administração, a
partir de janeiro de 2011, aprecie os estudos de modelagem já concluídos, bem como avalie a oportunidade
de avançar nos estudos das outras 03 (três) PPPs aqui
mencionadas. Em prosseguimento à Ordem do Dia, o
Presidente submeteu aos demais Conselheiros proposta
de Relatório das Atividades desenvolvidas no 2º semestre de 2010, conforme minuta previamente enviada,
solicitando permissão do Colegiado para, uma vez
aprovado o seu conteúdo, inserir a presente ata no citado Relatório a ser enviado à Assembléia Legislativa, em
atendimento às disposições legais vigentes. Por final, o
Dr. Francisco Vidal Luna agradeceu aos demais membros do Colegiado, bem como a todos aqueles que, direta ou indiretamente deram a sua parcela de colaboração no âmbito do Programa Estadual de Parcerias Público Privadas nestes 04 (quatro) anos de Governo que ora
finda o seu mandato. Por oportuno, os DRs. FRANCISCO
VIDAL LUNA E LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES MARREY
comunicam o pedido de exoneração das funções de
Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, neste
Colegiado. A DRA. DILMA SELI PENA e o DR. MAURO
GUILHERME JARDIM ARCE, igualmente, comunicaram o
pedido de exoneração como membros deste Conselho.
O Senhor Presidente do Conselho informou, ainda, que
foi aceito pedido de exoneração da DRA. MARIA ELIZABETH DOMINGUES CECHIN da função de Secretária
Executiva do Conselho Gestor de PPP, bem como do DR.
ATÍLIO GERSON BERTOLDI, substituto em suas ausências e impedimentos. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do Conselho Gestor do PPP, agradecendo a presença de todos, deu por encerrada a reunião,
da qual eu, ATÍLIO GERSON BERTOLDI, por delegação
do Presidente, lavrei a presente ata que, lida e achada
conforme, segue assinada pelos presentes.
FRANCISCO VIDAL LUNA
HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
MARCOS FÁBIO DE OLIVEIRA NUSDEO
GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN
MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
DILMA SELI PENA
JOÃO PAULO DE JESUS LOPES
ATÍLIO GERSON BERTOLDI
PEDRO PEREIRA BENVENUTO
TOMAS BRUGINSKI DE PAULA
SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
Ata da Trigésima Quarta Reunião Ordinária do
Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas, instituído por força da Lei Estadual
11.688, de 19-5-2004
Despacho do Governador
Aprovo as deliberações do Conselho Gestor do
Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, em
sua 34ª Reunião Ordinária.
S.P. 28/12/10
ALBERTO GOLDMAN
Governador do Estado

PROGRAMA ESTADUAL DE DESESTATIZAÇÂO
Ata da 207ª Reunião Ordinária do Conselho
Diretor do Programa Estadual de Desestatização,
instituído por força da Lei Estadual 9.361, de
05.07.1996
Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois
mil e dez, às dez horas, na Sala 10 do segundo andar do
Palácio dos Bandeirantes, foi realizada a Ducentésima
Sétima Reunião Ordinária do Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização - CDPED, instituído
por força da Lei Estadual nº 9.361, de 05 de julho de
1996, tendo, como Presidente o Secretário de Econo-

quarta-feira, 29 de dezembro de 2010
mia e Planejamento, DR. FRANCISCO VIDAL LUNA; DR.
HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA, Secretário Adjunto
da Casa Civil, em substituição ao Secretário-Chefe da
Casa Civil, DR. LUIZ ANTONIO GUIMARÃES MARREY;
e como demais membros os senhores: DR. MARCOS
FÁBIO DE OLIVEIRA NUSDEO, Procurador Geral do
Estado; DR. GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN,
Secretário Adjunto da Fazenda, em substituição ao
DR. MAURO RICARDO MACHADO COSTA, Secretário
da Fazenda; DR. MAURO GUILHERME JARDIM ARCE,
Secretário dos Transportes; DR. LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA, Secretário de Desenvolvimento e
DRA. DILMA SELI PENA, Secretária de Saneamento e
Energia. Como convidados, a reunião contou com a participação do DR. JOÃO PAULO DE JESUS LOPES, Secretário dos Transportes Metropolitanos em exercício; DR.
PEDRO PEREIRA BENVENUTO, da Secretaria de Economia e Planejamento; DR. TOMAS BRUGINSKI DE PAULA,
da Companhia Paulista de Parcerias - CPP, da Secretaria da Fazenda; e DR. SILVESTRE EDUARDO ROCHA
RIBEIRO, Coordenador de Planejamento e Gestão da
Secretaria dos Transportes Metropolitanos. Uma vez
reunidos os membros do Conselho Diretor do Programa
Estadual de Desestatização - CDPED, o Presidente do
Conselho anunciou a ordem do dia: 1- Projetos das
áreas de Transportes Metropolitanos e de Transportes
2- Relatório de Atividades; 3- Outros assuntos. Com
a palavra o Dr. João Paulo de Jesus Lopes discorreu
sobre as tratativas que se sucederam à 200ª reunião do
CDPED realizada em 10.10.2008, que tratou de ajustes
na modelagem do Projeto Trem de Guarulhos-Expresso
Aeroporto, destacando que em razão do contexto atual
e dos aspectos circunstanciais relevantes de natureza
externa que impactam a viabilidade desta concessão,
a exemplo do Trem de Alta Velocidade - TAV e do cronograma de expansão do Aeroporto Internacional de
Guarulhos, foi constituído, por deliberação deste Colegiado, Grupo de Trabalho para avaliar o projeto dentro
de novos cenários, cujas recomendações constam do
respectivo Relatório apresentado ao Conselho Diretor
na 206ª Reunião Ordinária, realizada em 31.08.2010,
para o que a Secretaria dos Transportes Metropolitanos aguarda orientação. Face o exposto e encerrados
os debates, a matéria foi submetida à apreciação dos
Conselheiros que deliberaram, por unanimidade, propor
ao Senhor Governador que o Projeto em referência
seja reavaliado no âmbito da nova Administração a ser
empossada no próximo dia 1º de janeiro. Na sequência,
pediu a palavra o Dr. Mauro Arce referindo-se, inicialmente, à 202ª reunião do CDPED, de 28.07.2009, que
deliberou pelo adiamento das discussões sobre o lote
denominado Litoral Sul, no contexto da proposta de
Concessão Rodoviária do Estado de São Paulo. Desde
então, foram desenvolvidos estudos, incluindo-se outros
projetos da Pasta na mesma área de influência, não
havendo até o momento dados conclusivos a serem
submetidos à apreciação deste Colegiado. Encerrada a
fase de discussão e prestados os esclarecimentos adicionais, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade,
propor ao Senhor Governador que este assunto seja
objeto de apreciação, incluindo modelagem, por parte
da nova Administração a ser empossada no início de
2011. Em prosseguimento à ordem do dia, o Presidente
submeteu aos demais Conselheiros proposta de Relatório das Atividades desenvolvidas durante o corrente ano
de 2010, conforme minuta previamente enviada, solicitando permissão do Colegiado para, uma vez aprovado,
inserir a presente ata no citado Relatório a ser enviado
ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo- TCE, em
atendimento às disposições legais vigentes. A proposta
do Senhor Presidente do CDPED foi aprovada por unanimidade do Conselho Diretor. Finalizando, o Dr. FRANCISCO VIDAL LUNA agradeceu aos demais membros do
Colegiado, bem como a todos aqueles que, direta ou
indiretamente, deram a sua parcela de colaboração no
âmbito do Programa Estadual de Desestatização nestes
04 (quatro) anos de Governo que ora finda o seu mandato. Por oportuno, os DRs. FRANCISCO VIDAL LUNA
E LUIZ ANTÔNIO GUIMARÃES MARREY comunicam
o pedido de exoneração das funções de Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, neste Colegiado. O
DR. MAURO GUILHERME JARDIM ARCE, igualmente,
comunica o pedido de exoneração como membro deste
Conselho. O Presidente do Conselho informou, ainda,
que foi aceito pedido de exoneração da DRA. MARIA
ELIZABETH DOMINGUES CECHIN da função de Secretária Técnica e Executiva do Conselho Diretor do PED,
bem como do DR. ATÍLIO GERSON BERTOLDI, substituto
em suas ausências e impedimentos. Nada mais havendo a ser discutido, o Presidente do Conselho Diretor,
agradecendo a presença de todos, deu por encerrada
a reunião, da qual eu, ATÍLIO GERSON BERTOLDI, por
delegação do Presidente, lavrei a presente ata que, lida
e achada conforme, segue assinada pelos presentes.
FRANCISCO VIDAL LUNA
HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA
MARCOS FÁBIO DE OLIVEIRA NUSDEO
GEORGE HERMANN RODOLFO TORMIN
MAURO GUILHERME JARDIM ARCE
LUCIANO SANTOS TAVARES DE ALMEIDA
DILMA SELI PENA
JOÃO PAULO DE JESUS LOPES
ATÍLIO GERSON BERTOLDI
PEDRO PEREIRA BENVENUTO
TOMAS BRUGINSKI DE PAULA
SILVESTRE EDUARDO ROCHA RIBEIRO
Ata da 207ª Reunião Ordinária do Conselho
Diretor do Programa Estadual de Desestatização,
instituído por força da Lei Estadual 9.361, de
05.07.1996
Despacho do Governador
Aprovo as deliberações do Conselho Diretor do
Programa Estadual de Desestatização, em sua 207ª
Reunião Ordinária.
SP, 28-12-10
ALBERTO GOLDMAN
Governador do Estado

