
Na busca por computadores ‘inteligentes’, pesquisadores da empresa
conseguiram simular em umamáquina o córtex cerebral de um felino

IBMfazcomputador
com‘cérebrodegato’
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Cientistas afirmamter feito
uma descoberta revolucio-
nária na sua busca por com-
putadoresque“pensem”co-
moo cérebro de umser vivo
–uma iniciativaque testa os
limitesda tecnologia.Atéos
supercomputadores mais
poderososdomundosemos-
tram incapazes de reprodu-
ziraspectosbásicosdamen-
te humana. As máquinas
não conseguem imaginar
umaparedepintadacomco-
res diferentes, por exem-
plo,ouassociarumrostohu-
mano à expressão de uma
emoção.
Se os pesquisadores fo-

rem capazes de fazer os
computadores operarem
deformasemelhanteaofun-
cionamento do cérebro –
pormeio do raciocínio e das
abstrações, entreoutros re-
cursos –, eles poderiam de-
sencadearumasériededes-
cobertas revolucionárias
em campos tão diversos
quanto, por exemplo, a me-
dicina e a economia.
Um computador com o

poder de um cérebro huma-
no ainda não está ao alcan-
ce. Mas, na semana passa-
da, pesquisadores da IBM
Corp. relataram ter simula-
do o córtex cerebral (a par-
te pensante do cérebro) de
um gato utilizando um su-
percomputador. O compu-
tadorpossui 147.456proces-
sadores (a maioria dos PCs

modernos conta com apenas
um ou dois processadores) e
144 terabytes de memória –
100mil vezes amemóriadeum
computador comum.
Oscientistas jáhaviamsimu-

lado 40% do cérebro de um ra-
to em 2006, o cérebro comple-
to de um rato em 2007, e 1% do
córtex cerebral humano este
ano, empregando supercom-
putadores cadavezmaiores.O
feito mais recente, apresenta-
donumaconferência sobre su-
percomputação realizada em
Portland, Oregon, não signifi-
caqueocomputadorpensaco-
moumgato, e nemque ele seja
oprecursordeumaraçadefeli-
nos robóticos.

FORMAÇÃO DO PENSAMENTO
A simulação, que funciona a
umavelocidade 100vezes infe-
rior àquela do cérebro de um

gatoverdadeiro,enfocaprinci-
palmente a análise de como
são formados os pensamentos
no cérebro e o funcionamento
em conjunto dos cerca de 1 bi-
lhão de neurônios e 10 trilhões
de sinapses do cérebro de um
gato.

Os pesquisadores criaram
um programa que ensinou ao
supercomputador como se
comportar de maneira a imi-
tar o modelo proposto para o
funcionamentodocérebro.Fo-
ram mostradas ao computa-
dor imagens de logotipos cor-

porativos, entre eles o da IBM,
e os cientistas observaram en-
quantopartesdiferentesdocé-
rebro simulado trabalhavam
em conjunto para determinar
o que seria cada imagem.
Dharmendra Modha, dire-

tor de computação cognitiva
da divisão de pesquisas da
IBM e principal autor do estu-
do, chamou o experimento de
“simulaçãonumaescalaverda-
deiramente sem preceden-
tes”.PesquisadoresdaUniver-
sidadeStanfordedoLaborató-
rio Nacional Lawrence Berke-
ley também participaram do
projeto.
Modhadizqueapesquisapo-

de levar a computadores me-
nosdependentes dedados “es-
truturados”, como na fórmula
2mais 2 igual a 4, demonstran-
do maior capacidade de lidar
com ambiguidades. É possível
que tais computadores apren-
damaincorporaremsuasdeci-
sões sentidos como a visão, o
tato ou a audição.
Este desenvolvimento seria

importante para a IBM por-
queaempresaestácomerciali-
zandoserviçosparaum“plane-
ta mais inteligente”, que fa-
zem uso de sensores digitais
paramonitorar o clima e o trá-
fego, por exemplo, transmitin-
do esses dados a computado-
res dos quais se espera que fa-
çam algo com esta informa-
ção, comoprever umTsunami
ou detectar acidentes nas pis-
tas expressas. Outras empre-
saspoderiamusara“computa-
ção cognitiva” para adminis-
trargrandes volumesde infor-
mação commais eficácia. ●

Convida o público a participar de Audiência sobre o tema “Combate à Violência contra a 

Mulher: um balanço das políticas públicas”. Data: 25/11/09. Horário: 12:00. Local: Salão 

Nobre, 8º andar, Viaduto Jacareí, 100, Câmara Municipal de São Paulo.

A Comissão de Saúde, Promoção 
Social, Trabalho, Idoso e Mulher

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL comunica que o processo SP.2574.2007.A.000149 no qual o
ex-empregado Marcelo Nabhan Costa – matrícula 067.621-7 encontra-se arrolado, está pautado
para julgamento em reunião do Conselho Disciplinar da Matriz – Turma 3, a se realizar no dia
03/12/2009, iniciando-se às 09h.OCDM funciona na sala de reuniões deConselhosDisciplinares,
localizada no 7º andar do Edifício Matriz II da CAIXA, no SAS – Setor de Autarquias Sul - Qd. 5,
lote 9/10 - Brasília-DF. Alertamos quanto à possibilidade do referido empregado em efetuar
sustentação oral de defesa, para o que solicitamos comunicação à AUDRE com antecedência
mínima de 01 dia útil, da data de julgamento do processo, através do Fone (61) 3206-5368, Fax
(61) 3206-5370 ou correio eletrônico para o endereço audre01@caixa.gov.br.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Ministério da
Fazenda

Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas e Cursos de Informática do Estado de São Paulo - CNPJ nº 04.912.405/0001-57
- Edital de Convocação - Eleições da Diretoria, do Conselho Fiscal, dos Respectivos Suplentes e dos Delegados
Representantes junto a Federação - A Diretoria Executiva do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas e Cursos de
Informática do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 59º do estatuto da entidade, convoca todos os associados que
estejam no gozo de suas prerrogativas sociais para as eleições da Diretoria Plena, do Conselho Fiscal, respectivos suplentes
e Delegados junto à Federação, a serem realizadas nos dias 14, 15 e 16 de dezembro do ano de 2009 das 08:00 às 17:00
horas, através de urnas instaladas na sede da entidade na Rua Tácito de Almeida, 254, Sumaré, São Paulo, bem como em
urnas itinerantes. Nos termos do artigo 62º, o período de inscrição de chapas terá início no dia 24 de novembro e término no
dia 26 de novembro do corrente ano, na secretaria do Sindicato, que estará em funcionamento para recebimento das
inscrições das chapas das 09:00 às 17:00 horas. Caso não seja atingido “quorum” ou havendo empate entre as chapas mais
votadas, será convocado novo pleito para os dias 06, 07 e 08 de janeiro de 2010, nos mesmos horários e locais de votação.
São Paulo, 23 de novembro de 2009. Abner Teixeira da Silva - Presidente.

TECNOLOGIA

FUTURO– IBMquervenderserviçosparaum‘planetamais inteligente’

Comissão de Vereadores para Estudo das Propostas de Regulamentação
de Licença para o Funcionamento de Atividades

A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE.

Convida o público interessado a participar da Audiência Pública que realizará e que terá como objeto a matéria 
abaixo especificada:
1) PL 197/1995 - Vereador Wadih Mutran - “Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 11.233 de 22 de julho 
de 1992 e dá outras providências”.
2) PL 347/1995 - Vereador Wadih Mutran - “Dispõe sobre o funcionamento de estabelecimentos que co-
mercializam cachorros, gatos, aves, peixes e todos os acessórios, medicamentos e alimentação para estes 
animais, e dá outras providências”.
3) PL 721/1995 - Vereador Mário Noda - Dispõe sobre as condições para renovação do alvará de funciona-
mento dos estabelecimentos em atividade no horário noturno”.
4) PL 1202/1995 - Vereador Aurélio Nomura – “Dispõe sobre a instalação de máquinas de diversões 
especifica, e, dá outras providências”.
5) PL 327/1996 - Vereador Wadih Mutran - “Dispõe sobre a expedição de alvará de localização e funciona-
mento de pistas de Kart Indoor no Município de São Paulo, e dá outras providências”.
6) PL 446/1996 - Vereador Wadih Mutran - “Dá nova redação ao artigo 1º da Lei de nº 10.991 de 13 de 
julho de 1991, e dá outras providências”.
7) PL 405/1997 - Vereador Gilson Barreto - “Dispõe sobre a concessão de Auto de Licença de Funciona-
mento e dá outras providências”.
8) PL 753/1997 - Vereador Antonio Goulart - “Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de caixa (s) 
captadora (s) de lama e óleo nos estabelecimentos que especifica, e dá outras providências”.
9) PL 239/1998 - Vereador Carlos Neder - “Dispõe sobre a fiscalização da comercialização de substitutos 
do leite materno e artigos de puericultura correlacionados no âmbito do Município de São Paulo e dá outras 
providências”.
10) PL 511/1998 - Vereador Wadih Mutran - “Estabelece normas sobre a imposição de cassação dos 
alvarás de funcionamento de todas as drogarias, distribuidoras e laboratórios localizados no Município de São 
Paulo, e dá outras providências”.
11) PL 748/1998 - Vereador Antonio Goulart - “Fixa penalidades para estabelecimentos comerciais e am-
bulantes que comercializem CDs fraudulentos, e dá outras providências”.
12) PL 780/1998 - Vereador Wadih Mutran - “Estabelece normas sobre a imposição de cassação dos 
alvarás de funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e/ou industriais, localizados no Município 
de São Paulo, e dá outras providências”.
13) PL 260/1999 - Vereador José Olímpio - “Dispõe sobre a comercialização de armas de fogo no Município 
da Capital e dá outras providências”.
14) PL 295/1999 - Vereador Wadih Mutran - “Dispõe sobre a proibição de instalação de casas de diversões 
eletrônicas no Município de São Paulo, que possuam jogos de vídeo games considerados violentos, e dá 
outras providências”.
15) PL 305/1999 - Vereador Wadih Mutran - “Disciplina a emissão de alvará de localização e funcionamento 
das firmas ou empresas, localizadas no Município de São Paulo, especializadas em contestar multas de trân-
sito, e dá outras providências”.
16) PL 348/1999 - Vereador Wadih Mutran - “Institui requisitos  para a concessão de Alvará de Licença e 
Funcionamento aos laboratórios de análise clínica localizados no Município de São Paulo, e dá outras provi-
dências”.
17) PL 385/1999 - Vereador Wadih Mutran - “Institui normas para concessão de Alvará de Licença e 
Funcionamento das fábricas montadoras de veículos instaladas no Município de São Paulo, e dá outras pro-
vidências”.
18) PL 397/1999 - Vereador Wadih Mutran - “Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estádios de 
futebol localizados no Município de São Paulo, possuírem Alvará de Licença e Funcionamento, e dá outras 
providências”.
19) PL 434/1999 - Vereador Wadih Mutran - “Institui normas para a concessão de Alvará de Licença e 
Funcionamento para instalação de quadras de futebol society no Município de São Paulo, e dá outras provi-
dências”.
20) PL 532/1999 - Vereador Wadih Mutran - “Institui normas para a concessão de Alvará de Licença e 
Funcionamento, às empresas privadas de segurança no Município de São Paulo, e dá outras providências”.
21) PL 49/2000 - Vereador Wadih Mutran - “Dispõe sobre a imposição de normas para a concessão de 
alvará de funcionamento para estabelecimentos que possuam equipamentos de bronzeamento artificial, e dá 
outras providências”.
22) PL 68/2001 - Vereador Wadih Mutran - “Institui normas para proteção de pacientes internados em 
hospitais e casas de repouso localizados no Município de São Paulo, e dá outras providências”.
23) PL 218/2001 - Vereador Wadih Mutran - “Dispõe sobre a obrigatoriedade de curso superior de educação 
física para os instrutores das Academias de Artes Marciais e dá outras providências”.
24) PL 41/2002 - Vereador Wadih Mutran - “Dispõe sobre a instituição de normas para concessão de Alvará 
de Localização e Funcionamento para empresas que exercem atividades de transporte de documentos e 
valores conhecidos como “MENSAGEIROS” no Município de São Paulo e dá outras providências.
25) PL 199/2002 - Vereador Eliseu Gabriel - “Dispõe sobre comercialização, retirada, transporte e disposi-
ção final dos rejeitos provenientes da comercialização de sucatas de plástico, papel e papelão, ferro, metais,
vidros e demais materiais provenientes de serviços de compostagem, programas de coleta seletiva, centros de 
reciclagem e triagem em usinas de compostagem e aterros sanitários administrados direta ou indiretamente 
pela municipalidade localizados na cidade de São Paulo e dá outras providências”.
26) PL 207/2002 - Vereador Wadih Mutran - “Acrescenta parágrafos 3º, 4º e 5º no artigo 8º da Lei 10.199 
de 03/12/86, e dá outras providências”.
27) PL 277/2002 - Vereador Wadih Mutran - “Introduz normas de segurança no armazenamento de com-
bustíveis e troca de óleo nos Postos de Combustíveis instalados no Município de São Paulo, e dá outras 
providências”.
28) PL 366/2002 - Vereador Paulo Frange - “Dispõe sobre as regras gerais e específicas a serem obede-
cidas por empresas especializadas no manejo orientado de vetores e pragas sinantrópicas, pelos fabricantes,
distribuidores e revendedores de desinfestantes domissanitários de uso profissional e na obrigatoriedade de 
estabelecimentos públicos e privados da realização de serviços de controle de vetores e pragas sinantrópicas 
em ambientes coletivos, públicos ou lugares de uso comum - CÓDIGO MUNICIPAL DE CONTROLE DE VETORES 
E PRAGAS SINANTRÓPICAS”, e dá outras providências.
29) PL 63/2003 - Vereador Cláudio Fonseca - “Obriga a tornar acessível, aos pais ou responsáveis a Auto-
rização de Funcionamento de Escolas de Educação Infantil particulares 
30) PL 115/2003 - Vereador Carlos Giannazi - “Regulamenta artigo 11, inciso IV, da Lei Federal 9394/96 - 
LDB, no âmbito do Município de São Paulo”.
31) PL 323/2003 - Vereador Wadih Mutran - “Dispõe sobre a introdução de normas que disciplinam a 

construção de helipontos no Município de São Paulo, e dá outras providências”.
32) PL 705/2003 - Vereador Wadih Mutran - “Institui normas sobre a concessão de Alvará de Localização e 
Funcionamento para as empresas de motofrete localizadas no âmbito do Município de São Paulo, e dá outras 
providências”.
33) PL 804/2003 - CPI das Áreas Contaminadas e Passivo Ambiental - “Dispõe sobre a exigência de 
responsáveis técnicos, devidamente habilitados, em estabelecimentos que operam com produtos químicos no 
âmbito do Município de São Paulo, e dá outras providências”.
34) PL 121/2005 - Vereador Paulo Frange - “Determina a cassação da Licença ou do Alvará de Funcio-
namento do estabelecimento que adquirir, distribuir, transportar, estocar ou revender derivados de petróleo,
gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante e demais combustíveis líquidos 
carburantes, em desconformidade com as especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente”.
35) PL 337/2005 - Vereador Celso Jatene - “Dispõe sobre a concessão de auto de licença de funcionamento 
as clínicas de Terapias Naturais e Terapias Orientais”.
36) PL 347/2005 - Vereador Wadih Mutran - “Impõe requisitos para a obtenção de alvará de funciona-
mento de todos os programas de televisão realizados e gravados no Município de São Paulo, e dá outras 
providências”.
37) PL 348/2005 - Vereador Wadih Mutran - “Institui normas para a concessão de Alvará de Localização e 
Funcionamento para empresas que exerçam a função de coleta de lixo reciclável no Município de São Paulo,
e dá outras providências”.
38) PL 351/2005 - Vereador Wadih Mutran - “Impõe requisitos para a obtenção de alvará de funcionamento 
para empresas que alugam cachorros destinados para segurança residencial, comercial ou industrial no Mu-
nicípio de São Paulo, e dá outras providências”.
39) PL 500/2005 - Vereadora Marta Costa - “Dispõe sobre a inclusão de parágrafos ao art. 2.º da Lei 10.205 
de 04 de fevereiro de 1986, e dá outras providências.
40) PL 536/2005 - Vereador Juscelino Gadelha - “Dispõe sobre a regulamentação do serviço de limpeza 
automotiva desenvolvido pelos lava-rápidos, e dá outras providências”.
41) PL 826/2005 - Vereadores Jooji Hato, Aurélio Miguel, Abou Anni, Carlos Giannazi, Cláudio Prado,
Edivaldo Estima e William Woo - “Cria o Registro Municipal de Comércio Especial para os estabelecimentos 
que especifica e dá outras providências”.
42) PL 829/2005 - Vereadores Jooji Hato, Aurélio Miguel, Abou Anni, Carlos Giannazi, Cláudio Prado,
Edivaldo Estima, William Woo - “Dispõe sobre a cassação do Alvará de Licença de Localização e Funciona-
mento de estabelecimentos comerciais, nas condições que especifica, e dá outras providências”.
43) PL 830/2005 - Vereadores Jooji Hato, Aurélio Miguel, Abou Anni, Carlos Giannazi, Cláudio Prado,
Edivaldo Estima e William Woo - “Dispõe sobre a cassação do Alvará de Licença de Localização e Funciona-
mento de bares, nas condições que especifica, e dá outras providências”.
44) PL 339/2006 - Vereador José Américo - “Dispõe sobre a concessão do Auto de Licença e Funcionamen-
to – ALF, para estabelecimento comercial com área de até 50 m2 e da outras providências”.
45) PL 07/2007 - Vereador Dalton Silvano - “Dispõe sobre cassação de alvarás de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais que comercializem bebidas alcoólicas e cigarros a jovens com idade inferior a 
18 anos”.
46) PL 216/2007 - Vereador Chico Macena - “Dispõe sobre regularização junto ao poder público, dos 
estabelecimentos comerciais e de serviços existentes no Município de São Paulo”.
47) PL 333/2007 - Bancada do Partido dos Trabalhadores - Altera dispositivos da Lei n.º 14.223, de 26 de 
setembro de 2006 e dá outras providências.
48) PL 394/2007 - Vereador Gilson Barreto - Altera a redação do artigo 1º da Lei nº 10.205 de 4 de dezem-
bro de 1986 que disciplina a expedição de licença de funcionamento e dá outras providências.
49) PL 397/2007 - Vereador Adolfo Quintas - Dispõe sobre a concessão de Alvará de Funcionamento ao 
Comércio de pequeno porte independentemente da regularização ou não do imóvel junto aos órgãos compe-
tentes e dá outras providências.
50) PL 572/2007 - vereador ricardo teixeira - “Dispõe acerca da obrigatoriedade da manutenção em local 
de fácil visualização pelos consumidores de produtos ou serviços do auto de licença de funcionamento ou 
alvará de funcionamento em todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços do município 
são paulo e dá outras providências”.
51) PL 11/2008 - Vereador Carlos Alberto Bezerra Jr. - “Dá nova redação ao artigo 3º da Lei nº 14.450,
de 22 de junho de 2007”.
52) PL 14/2008 - Vereador Aurélio Miguel - “Dispõe sobre a emissão do Termo de Funcionamento Provisó-
rio, do Auto de Licença de Funcionamento e do Alvará de Funcionamento, e dá outras providências”.
53) PL 424/2008 - Vereador Antonio Carlos Rodrigues - “Dispõe sobre a Instalação e Funcionamento de 
Parques de Diversão itinerantes no Município de São Paulo e dá outras providências”.
54) PL 304/2009 - Vereador Domingos Dissei - “Cria normas para prévia análise da legalidade para instala-
ção e funcionamento de atividade, para fins de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários – CCM”.
55) PL 368/2009 - Vereador Paulo Frange - “Obriga a realização de investigação confirmatória no solo e 
subsolo para liberação de alvará de aprovação e execução de edificação nova e reformas de estabelecimentos 
de ensino públicos e privados”.
56) PL 419/2009 - Vereador Goulart - “Estabelece horário para realização de partidas de futebol profissional 
no Município de São Paulo e dá outras providências”.
57) PL 474/2009 - Vereador Paulo Frange - “Obriga a apresentação de análise de investigação confirma-
tória do solo e subsolo para liberação de alvará de aprovação e execução de edificação nova e reformas de 
hospitais públicos e privados”.
58) PL 475/2009 - Vereador Paulo Frange - “Obriga a apresentação de análise de investigação confirma-
tória do solo e subsolo para liberação de alvará de aprovação e execução de edificação nova e reformas de 
habitações de interesse social em área de ZEIS – Zona Especial de Interesse Social”.
59) PL 480/2009 - Vereador Ushitaro Kamia - “Dispõe sobre os requisitos para a concessão simplificada de 
alvará de funcionamento para atividades econômicas de pequeno porte localizadas em comunidades de baixa 
renda, e dá outras providências”.
60) PL 527/2009 - Vereador Marco Aurélio Cunha - “Altera o item 13.3.4 do Anexo I da Lei 11.228, de 25 
de junho de 1992, e dá outras providências”.
61) PL 534/2009 - Vereador Claudio Fonseca - “Dispõe sobre a autorização para o funcionamento de 
atividades comerciais, industriais e de serviços em imóveis em processo de regularização na cidade de São 
Paulo e dá outras providências”.
Data: 27/11/09, Horário: 10:00 horas
Local: Salão Nobre Presidente João Brasil Vita - Câmara Municipal de São Paulo, Viaduto Jacareí, 100 - 8º 
andar.

Fundo Garantidor de Créditos - FGC

OFERTA PÚBLICA: GRUPO BMD
COMUNICADO

O Fundo Garantidor de Créditos - FGC torna público aos credores

quirografários do Banco BMD S.A., BMD S.A. Serviços Técnicos e

Administrativos, BMD S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários,

BMD Leasing S.A. Arrendamento Mercantil e BMD S.A. Distribuidora

de Títulos e Valores Mobiliários, empresas em liquidação extrajudicial,

que foi ultrapassado o quorum de 80% previsto na oferta veiculada dia

29.09.09, nos jornais: O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Valor

Econômico e O Globo e, dias 29 e 30.09.09, no Diário Oficial da

União. Em razão disso, o projeto será implementado e o pagamento

aos aderentes será feito até o dia 14.12.09, conforme especificado no

Site da Internet do FGC, no endereço: www.fgc.org.br.

RICK WILKING/REUTERS–18/10/2006

Pesquisa pode levar
a máquinas menos
dependentes de
dados estruturados

SECRETARIA DOS 
NEGÓCIOS JURÍDICOS

CARTÓRIO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS PARA CONHECIMENTO DE
TERCEIROS - PROC Nº 053.09.014728-9. A DRA. ELIANA ADORNO DE TOLEDO
TAVARES, Juíza de Direito da DÉCIMA Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital de
São Paulo na forma da Lei,
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar
possa que perante este Juízo e Cartório respectivo, é promovida uma ação de
Desapropriação requerida pela Municipalidade de São Paulo contra LAURA DE AZEVEDO
BITANCOURT objetivando  o imóvel localizado nesta Capital na Rua Irapara e Rua Itamotinga
- Lote 4 - Quadra E, contribuinte nº 170.036.0004-7. Celebrado acordo entre a
EXPROPRIANTE  e EXPROPRIADA, foi aceita a oferta da Municipalidade, No valor total de
R$ 92.471,78 (noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e setenta e oito
centavos), já depositado em 15/05/2009. Para fim de futuro levantamento e do art. 34 do
Decreto-lei nº 3.365/41.
Foi determinada pelo MM. Juiz a expedição do presente edital, com prazo de 10 (dez) dias,
citando-se os interessados, contando o prazo da primeira publicação no D.J.E., após, o que,
sem impugnação referida quantia será levantada.  São Paulo, 16 de novembro de 2009.
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