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Nota Paraná  
em vigor

Para se cadastrar no programa e tirar todas as 
dúvidas acesse o site
http://www.notaparana.pr.gov.br/

 

SAC

Curitiba e região metropolitana:(41) 3200-5004 
Outras localidades: 0800 644 0934

“No momento da compra, peça 
para incluir seu CPF na nota 
fiscal. Esse é o primeiro passo 
para que você tenha de volta 30% 
do ICMS de toda compra que fizer 
em território paranaense”, 
aconselha o deputado Artagão 
Júnior. Aos moldes da já 
consagrada Nota Fiscal Paulista, 
a Nota Paraná já está em vigor e 
foi oficialmente lançada no dia 3, 
no Palácio Iguaçu.

Além de ter o retorno do imposto 
em dinheiro, depositado direto na 
conta bancária, o consumidor 
pode optar por receber crédito no 
celular ou abater do valor do IPVA 
do ano seguinte. Ainda há 
sorteios mensais em dinheiro.

O deputado Artagão Júnior é um 
antigo defensor da iniciativa.  O 
parlamentar vem trabalhando no 
projeto desde 2011, ano em que 
apresentou a Indicação 
Legislativa nº 2328, aprovada por 
unanimidade.

“Meus sogros, que moram em São Paulo, 
conseguem abater o valor integral do IPVA 
todos os anos. Lá, o programa está 
consolidado. Além de o consumidor receber 
benefícios diretos, o Estado paulista 
aumentou em mais de 30% a sua 
arrecadação, combatendo a sonegação fiscal 
e aumentando o poder de investimento. Não 
tenho dúvidas que será um sucesso no 
Panará também”, reforça o deputado Artagão 
Júnior.

Dia 3
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Nos EUA, deputado participa 
de conferência com  
representantes de 45 países

“Mídias sociais na atividade 
parlamentar” foi um dos temas 
debatidos na Conferência Legislativa 
Internacional da NCSL (National 
Conference of State Legislatures), que 
foi realizada do dia 2 a 6 em Seattle, 
Washington (EUA). O deputado 
Artagão Júnior foi o único 
representante da Assembleia 
Legislativa do Paraná.

A comitiva brasileira foi composta de 
22 deputados de 12 Estados. Houve 
delegações de 45 países. O ambiente 
dos trabalhos foi dividido em várias 
salas, com grupos de parlamentares 
de várias nacionalidades para 
discutirem suas experiências.

A conferência é um dos maiores 
encontros internacionais de líderes, 
especialistas e políticos. Através de 
sua parceria com a Unale, na 
Conferência da NCSL, os deputados 
brasileiros tiveram a oportunidade de 
aprimorar conhecimento através do 
intercâmbio parlamentar com 
representantes de diversas partes do 
mundo.

Dia 4
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Rio Bonito do Iguaçu, 
Cândido de Abreu e Reserva

De Cândido de Abreu, esteve o prefeito 
Junior da Rádi e o secretário de Saúde, 
João Carlos Strassacapa, oportunidade 
em que discutiram demandas do 
Hospital Municipal São Francisco de 
Assis.

Eles pediram ao deputado que interceda 
na Secretaria de Saúde do Estado para 
que sejam liberados os recursos do 
HospSus (Fase 3), para custeio do 
hospital. Toda a parte documental do 
município está encaminhada. No 
mesmo dia, o secretário garantiu o 
atendimento da demanda. 

O prefeito de Reserva, Luizinho Vosniak, 
reforçou o pedido de uma ambulância e 
discutiu a capacidade de endividamento 
de Reserva na Sedu/Paranacidade, para 
obras de pavimentação. Pleitos do 
Consórcio do Tibagi, presidido por 
Vosniak, também foram abordados na 
reunião.

Estiveram com o deputado o prefeito de 
Rio Bonito do Iguaçu, Irio de Rosso, os 
vereadores Oséias de Oliveira e Milton 
Rodrigues da Silva, além do chefe do 
departamento de trânsito Vilmar 
Murinelli, do empresário Marcos 
Kosnosk e do motorista Hélio Henrique 
Moraes.

Conversaram sobre o cenário político 
atual e também sobre as demandas do 
município junto ao Governo do Estado.

Rio Bonito do Iguaçu

Cândido de Abreu

Reserva

Dia 11
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R$ 2,4 milhões 
para a Santa 
Casa de Irati

No dia 12, o deputado Artagão Júnior acompanhou o provedor da Santa Casa de Irati Germano 
Strassmann e o diretor financeiro Sidnei João Barankevicz em audiência com o secretário de Saúde 
do Paraná, Michele Caputo Neto, quando foram garantidos R$ 2,4 milhões para o hospital.

O convênio corresponde a 12 parcelas de R$ 200 mil, dinheiro que será utilizado para a compra de 
medicamentos e materiais.

“Cabe agora à Santa Casa providenciar toda a documentação necessária para que seja formalizado 
o convênio”, explica o deputado.

Mais recursos

Ainda na audiência, o secretário Caputo Neto autorizou o hospital a fazer o orçamento de 
equipamentos para a UTI Neonatal e de instrumentais para o centro cirúrgico.

“Saímos muito satisfeitos da audiência. Devido a dificuldades financeiras, a UTI Neonatal estava 
correndo o risco de ser fechada. Com a garantia dos recursos, podemos ficar tranquilos”, disse o 
diretor financeiro da Santa Casa.

Ainda de acordo com ele, os instrumentais para o centro cirúrgico vão melhorar o atendimento. “Por 
conta do nosso convênio com a Secretaria de Saúde para a realização de cirurgias eletivas, esses 
equipamentos vão reforçar a nossa capacidade de atendimento”, completa Sidnei.

Atendendo pacientes de toda a região, a Santa Casa de Irati realiza em média 100 cirurgias eletivas 
por mês, além do atendimento de urgência e emergência. 

Dia 12
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Deputado prestigia a 40ª Expogua
No dia 13, o deputado Artagão Júnior prestigiou a 40ª 
Expogua – exposição, feira e agropecuária de 
Guarapuava.

O parlamentar esteve reunido com a população e 
lideranças locais, visitou estandes e concedeu 
entrevista à imprensa.

Dia 13
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No mesmo dia, o deputado 
recebeu a prefeita de Jardim 
Alegre, Neuza Pessuti.
No DER, foi protocolado o 
pedido de vigas de concreto 
para a recuperação de sete 
pontes no interior.

No dia 17, o deputado Artagão 
Júnior recebeu o prefeito de 
Paranaguá, Edison Kersten, 
quando foram discutidas as 
demandas do município junto 
ao Governo do Estado.

O prefeito esteve 
acompanhado do procurador-
geral Maurício Vitor Leone e 
do presidente da Fundação 
Municipal de Turismo 
(Fumtur), Rafael Gutierres 
Júnior.

Paranaguá 

Jardim Alegre

Dia 17
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Obras de sinalização

No dia 18, o deputado Artagão Júnior 
acompanhou prefeitos de sua base de 
atuação durante assinatura da ordem 
de serviço para obras de sinalização 
viária.

As obras fazem parte da terceira fase 
do programa gestionado pelo Detran-
PR. No total, o Governo do Estado 
investe R$ 28,9 milhões em 232 
cidades. Os recursos fazem parte do 
Fundo de Reequipamento de Trânsito.

Os municípios da base do deputado 
que receberam a ordem de serviço 
nesta etapa são Jardim Alegre, 
Laranjeiras do Sul, Lidianópolis, 
Novo Itacolomi, Porto Barreiro, 
Reserva, Rio Azul e Rio Branco do 
Ivaí.

O objetivo do Governo do Estado é 
desenvolver um padrão de sinalização 
viária para todas as cidades 
paranaenses que ainda não estão 
conveniadas ao Sistema Nacional de 
Trânsito (STN)

Dia 18
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Rio Branco do Ivaí e  Porto Barreiro
na Secretaria de Educação

Também no dia 18, o deputado Artagão 
Júnior acompanhou o prefeito de Rio 
Branco do Ivaí, Gerôncio Carneiro Rosa, 
e a prefeita de Porto Barreiro, Marinez 
Crotti, em audiência na Secretaria de 
Educação do Paraná.

Na oportunidade, foi reforçado o pedido 
de retomada da construção da escola 
municipal de Rio Branco do Ivaí.

Já para Porto Barreiro, a prefeita 
reiterou a solicitação da construção da 
cobertura da quadra esportiva do 
Colégio Estadual Gabriela Mistral.
De acordo com o diretor-geral da 
Secretaria, Edmundo da Veiga, ambas 
são obras prioritárias para o governo. 
“Não podemos dar uma previsão 
concreta de data para as obras, mas 
podemos assegurar que são prioridades 
deste governo e que elas vão sair. Por 
enquanto, estamos aguardando encaixe 
no orçamento”, argumentou. Dia 18
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R$ 5 milhões para 
transporte sanitário

Dia 19

No dia 19, o deputado Artagão Júnior confirmou com o 
secretário de Saúde do Paraná, Michele Caputo Neto, 
a liberação de recursos para municípios de sua base 
de atuação. Os incentivos financeiros são destinados à 
implantação do transporte sanitário, através do APSUS 
(Programa de Qualificação de Atenção Primária à 
Saúde).

Os municípios que estão recebendo R$ 120 mil 
já receberam a primeira parcela.

Confira quais municípios e quanto cada um está 
recebendo:

Adrianópolis: R$ 240 mil
Araucária: R$ 120 mil
Campina do Simão: R$ 240 mil
Cândido de Abreu: R$ 240 mil
Cantagalo: R$ 120 mil
Diamante do Sul: R$ 120 mil
Fernandes Pinheiro: R$ 120 mil
Godoy Moreira: R$ 240 mil
Guamiranga: R$ 240 mil
Ivaiporã: R$ 120 mil
Jardim Alegre: R$ 240 mil
Laranjeiras do Sul: R$ 120 mil
Lidianópolis: R$ 120 mil
Lindoeste: R$ 240 mil
Lunardelli: R$ 120 mil
Marilândia do Sul: R$ 120 mil
Nova Cantu: R$ 240 mil
Novo Itacolomi: R$ 120 mil
Pinhão: R$ 120 mil
Pitanga: R$ 120 mil
Porto Barreiro: R$ 120 mil
Rebouças: R$ 240 mil
Reserva: R$ 120 mil
Rio Azul: R$ 120 mil
Rio Bonito do Iguaçu: R$ 240 mil
Rio Branco do Ivaí: 120 mil
São João do Ivaí: R$ 120 mil
Teixeira Soares: R$ 120 mil
Turvo: R$ 240 mil
Ventania: R$ 120 mil

R$ 350 mil para 
Laranjeiras do Sul
Após dois anos de muito trabalho e 
empenho do governo municipal de 
Laranjeiras do Sul, com o apoio do 
deputado Artagão Júnior, o secretário de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 
(Seti), João Carlos Gomes, assinou a 
ordem de pagamento de R$ 350 mil, no 
dia 19, para a construção do Centro de 
Formação em Tecnologia Educacional, 
também conhecido como Centro de 
Capacitação. 

“Agradeço ao secretário, ao governador e 
à prefeita Sirlene pelo empenho. Sabemos 
que a demanda em Laranjeiras é real e 
investimentos em educação são sempre 
bem vindos”, disse o deputado.

Muito feliz no momento da assinatura, a 
prefeita Sirlene também ressaltou a 
conquista. “Isso demonstra o compromisso 
deste governo com a classe trabalhadora”.

O secretário municipal de Governo e 
Gestão Gizélio Linhaires, que foi 
presidente da Acils (Associação Comercial 
e Empresarial de Laranjeiras do Sul) por 
dois mandatos, comemorou a liberação 
dos recursos. “Era um sonho, que desde 
2008 vínhamos trabalhando para torná-lo 
realidade. Este recurso possibilitará 
avançar ainda mais a parceria da 
prefeitura com a Acils, resultando em 
ações transformadoras e sustentáveis 
para a população”, disse Gizélio. 
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Imbituva

Também no dia 19, o deputado recebeu o 
ex-prefeito de Cambira, Sidney Bellini, o 
vereador Emerson Toledo e o advogado 
José Augusto. Na oportunidade, discutiram o 
cenário político atual.

De Godoy Moreira, estiveram o prefeito Primis de 
Oliveira e o vice José Gonçalves. Além de tratar 
de outras demandas do município, o deputado 
anunciou a liberação de R$ 240 mil da Secretaria 
de Saúde para implantação do transporte 
sanitário.

O prefeito de Pinhão, Dirceu de Oliveira, esteve 
acompanhado do presidente do conselho municipal de 
saúde, Adimarins Fabrício, dos secretários Adaor Caldas 
(Saúde e Esporte) e Jorge Tadeu Sens (Administração).
Na pauta, discutiram a possibilidade de instalação da 
Escolinha de futebol do Coxa no município. A Escolinha, 
totalmente gratuita, atende o publico infantojuvenil, para 
crianças e jovens de 6 a 17 anos. 

Cambira

Godoy Moreira

Pinhão

Os vereadores de Imbituva Rubens Pontarolo e Toto 
Nascimento discutiram a possibilidade de 
investimentos para o município e o atual cenário 
político.  

Dia 19

Atendimentos
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Reunião do PMDB de 
Guarapuava reúne mais 
de 250 pessoas

Mais de 250 pessoas participaram da reunião do diretório do 
PMDB de Guarapuava, no dia 20. O encontro realizado na 
Associação dos Funcionários da Sanepar reuniu filiados e 
simpatizantes da sigla.

“Foi um movimento de promoção da unidade, de convocação e 
despertamento da militância adormecida”, disse o presidente do 
diretório, deputado Artagão Júnior.

O PMDB do município possui mais de 900 filiados.

“É muito importante a participação ativa do cidadão no exercício 
pleno da cidadania. E a militância política é uma das ferramentas 
pelas quais a gente pode mudar o nosso futuro e a nossa 
realidade. Existem muitos descontentamentos e decepções com a 
classe política. Mas a melhor forma de a gente melhorar essa 
realidade é participando, fazendo a escolha consciente e também 
disputando eleição. O PDMB tem um histórico bonito e de 
compromisso. E a nossa militância precisa fazer que esse 
movimento possa ecoar em Guarapuava”, argumentou Artagão 
Júnior.

Dia 20

Eleições 2016

O parlamentar também 
destacou o projeto 
iniciado para formar 
uma chapa de 
vereadores e de 
preparação de 
candidatura própria a 
prefeito. “Oferecer a 
Guarapuava uma 
alternativa para a 
eleição do ano que 
vem. Este foi o 
principal enfoque da 
nossa reunião”, 
completou.

Na mesma noite, foi 
entregue o certificado 
do curso de Políticas 
Públicas, ministrado 
pela Fundação Uysses 
Guimarães, às 
participantes do PMDB 
Mulher do município. 
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O deputado Artagão Júnior 
visitou o município de 
Pitanga no dia 21, 
oportunidade em que pôde 
anunciar recursos 
viabilizados junto ao 
Governo do Estado.

No dia 19, o secretário de 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior (Seti), João Carlos 
Gomes, assinou a ordem de 
pagamento de R$ 350 mil, 
para a construção do Centro 
de Formação em Tecnologia 
Educacional, demanda que 
vinha sendo trabalhada pelo 
deputado e o prefeito Altair 
Zampier há pelo menos dois 
anos.

Anúncio de recursos em Pitanga

O deputado também anunciou a liberação de R$ 120 mil, viabilizados na Secretaria de Saúde, 
destinados à implantação do transporte sanitário, através do APSUS (Programa de Qualificação de 
Atenção Primária à Saúde).

Dia 21
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“Precisamos da participação efetiva do Estado e por isso a importância dessa comissão. É inconcebível 
que uma grande parcela de paranaenses vá aos estados vizinhos. Temos que mostrar o que o litoral tem 
aos paranaenses, ao Brasil. Tem que haver uma política de divulgação”, defendeu o prefeito Edison.

O deputado Artagão Júnior lembrou dos investimentos que estão sendo viabilizados para Paranaguá, 
como a construção do Mercado do Peixe e a recuperação do entorno do Aquário Marinho, com recursos 
na ordem de R$ 10 milhões.

Fortalecer o litoral como um todo é a meta do prefeito Edison, que defende a unificação de esforços entre 
os municípios da região para “vender” um pacote único aos turistas. “É importante criar um fundo de 
turismo estadual para que possamos divulgar o litoral e o Estado como um todo”, sugeriu o prefeito de 
Paranaguá.

Desenvolvimento turístico é 
discutido em audiência pública em 
Paranaguá
No dia 24, o deputado Artagão 
Júnior participou de audiência 
pública em Paranaguá, para ouvir 
sugestões que contribuam para a 
criação do Plano de 
Desenvolvimento Turístico do 
Paraná, em discussão na comissão 
de turismo da Assembleia 
Legislativa. O prefeito Edison 
Kersten destacou o trabalho para 
desenvolver o setor turístico, tendo 
em vista que, ao assumir a 
prefeitura, priorizou o turismo como 
alternativa econômica para a 
cidade, que hoje depende quase 
que exclusivamente da atividade 
portuária.

Dia 24
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Regulamentação da fauna no Paraná

No dia 25, o deputado Artagão Júnior participou de reunião com o presidente do 
IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto, representantes do Ibama, criadores e 
comerciantes de pássaros e animais silvestres nativos e exóticos para discutir a 
regulamentação da fauna no Paraná.

O IAP está trabalhando para atuar na gestão do uso e manejo de pássaros 
(passeriformes) da fauna silvestre brasileira para todas as etapas relativas às 
atividades de criação, reprodução, manutenção, treinamento, exposição, transporte, 
transferências, aquisição, guarda, depósito, utilização e realização de torneios.

A proposta que está sendo debatida deverá formar uma série de portarias do órgão 
ambiental para incentivar a reprodução de aves nativas do Paraná e reprimir ainda 
mais o tráfico de animais. Todas essas normatizações devem compor um programa 
de gestão da fauna do IAP.

Dia 25
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No dia 26, o deputado Artagão Júnior foi recebido no 
comando da Polícia Civil do Paraná pelo delegado-
chefe Julio Cezar dos Reis, pelo delegado-chefe da 
divisão do interior Valmir Soccio e pelo secretário 
executivo Itiro Hashitani.

O parlamentar levou demandas dos municípios 
referentes a contratações de escrivães, 
investigadores, delegados e reforço do efetivo em 
geral.

“Estamos cientes da falta de profissionais em muitas 
comarcas do Paraná. Inclusive, há delegacias com 
viaturas defasadas, o que também acaba agravando 
o problema no atendimento à população. O trabalho 
da Polícia Civil é indispensável na investigação e na 
elucidação de crimes”, disse o deputado.

Deputado reivindica reforço 
de efetivo no comando da 
Polícia Civil

Dia 26
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Ainda no dia 26, o deputado 
Artagão Júnior recebeu a visita 
do vereador de Rebouças André 
Piskorz.

“Sempre quando estou na 
Assembleia Legislativa faço 
questão de visitar o meu amigo 
deputado Artagão Júnior e toda 
a sua equipe”, disse o vereador.

Na oportunidade, o vereador 
pediu atenção especial do 
parlamentar às demandas do 
município que tramitam nas 
secretarias de Estado. 

No mesmo dia, o prefeito de 
Cantagalo, Everson Konjunski, 
agradeceu o parlamentar pela 
viabilização de R$ 120 mil junto à 
Secretaria de Saúde para 
implantação do transporte 
sanitário no município.

O prefeito ainda esteve no DER, 
onde está sendo viabilizado 
material fresado para fazer o 
revestimento asfáltico em ruas da 
cidade.

No Instituto das Águas, Konjunski 
apresentou pedido de perfuração 
de dois poços artesianos, sendo 
um para a comunidade de Rio 
Visita e outro para Santo Antonio. 

Rebouças

Cantagalo

Dia 26



Agosto/2015 18

No dia 27, o prefeito de Pitanga, 
Altair Zampier, esteve no gabinete do 
deputado, quando solicitou 
intervenção no Instituto das Águas 
para dar agilidade na liberação de 
manilhas que serão utilizadas em 
obras de galerias pluviais.

Zampier também está pleiteando 
recursos no DER para realizar obras 
de calçamento com pedras 
irregulares em diversos bairros e 
demais estradas rurais. 

Demandas de Pitanga

No mesmo dia, os prefeitos Pedro Sérgio Mileski (Marilândia do Sul) e Polaco da Pá (Novo Itacolomi) 
foram recebidos pelo deputado. 

Ambos com audiências agendadas nas secretarias de Estado para tratar de demandas de seus 
respectivos municípios.

O prefeito Pedro Sério Mileski esteve acompanhado do assessor Oscar Pereira dos Santos. Já o 
prefeito Polaco estava na companhia do vice João Pedro Magon, do assessor jurídico Heitor 
Cazionato Possani e do advogado Renan Thiago Rossato. 

Marilândia do Sul e Novo Itacolomi

Dia 27
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Hospital Regional de Guarapuava

Em pronunciamento na sessão plenária no dia 26, o deputado Artagão Júnior anunciou a ordem de 
serviço do Governo do Estado para o início das obras do Hospital Regional de Guarapuava. No dia, o 
evento estava previsto para o próximo dia 14 de setembro. Porém, a Casa Civil informou no dia 28 que a 
agenda foi adiada, “provavelmente para o próximo dia 21 do mesmo mês”, mas ainda não fez a 
confirmação.  

O parlamentar agradeceu e enalteceu o investimento do governo que está “realizando um sonho e 
atendendo uma necessidade da saúde de Guarapuava e região”.

“O hospital vai atender aproximadamente 700 mil pessoas, composto de 170 leitos, com toda a 
infraestrutura para o atendimento completo e de excelência para a nossa população. O investimento é 
de cerca de R$ 50 milhões”, ressaltou Artagão Júnior.

Dia 28
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Deputado participa de evento 
de liberação de R$ 4 milhões 
para Guarapuava

Através de financiamento, via Fomento Paraná, foram liberados R$ 4 milhões para 
Guarapuava, em evento realizado no Palácio Iguaçu, no dia 31.

Deste total, R$ 1,5 milhão são para aquisição do terreno onde será realocada parte 
das famílias atingidas pela forte enchente de julho do ano passado, quando mais de 
400 pessoas ficaram desabrigadas.

Os outros R$ 2,5 milhões serão utilizados em pavimentação e drenagem em vias 
urbanas da cidade. 

Dia 31
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Paranaguá Godoy Moreira e  recebem 
recursos via Sedu/Paranacidade

Também no dia 31, o deputado Artagão Júnior acompanhou os prefeitos Edison 
Kersten (Paranaguá) e Primis de Oliveira (Godoy Moreira) em evento no Palácio 
Iguaçu, quando foram liberados recursos via Sedu/Paranacidade.

Para Paranaguá, são R$ 3,2 milhões que serão 
usados para a compra de oito caminhões 
caçamba, duas pá-carregadeiras e uma 
retroescavadeira.

Já Godoy Moreira, com R$ 285.307,01 da linha 
de crédito, fará recape asfáltico em diversas 
ruas da cidade.

Paranaguá

Godoy Moreira

Dia 31



R$ 1,5 milhão para início 
das obras no entorno do 
Aquário de Paranaguá
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Ainda no dia 31, o secretário de Planejamento do Paraná, Silvio Barros, 
confirmou a liberação de R$ 1,5 milhão para que as obras no entorno do 
Aquário Marinho de Paranaguá comecem ainda este ano. O secretário 
recebeu o deputado Artagão Júnior e o prefeito do município, Edison 
Kersten, oportunidade em que também foi discutido o início do processo 
licitatório.

Todo o conjunto de obras previsto no entorno do aquário requer 
investimento de cerca de R$ 10 milhões. As obras contemplam intervenções 
na rua da praia, atracadouros, construção do novo mercado do peixe e a 
revitalização da Praça 29 de Julho.

Aeroporto

Ainda na audiência, foi discutida a possibilidade de uma companhia aérea 
passar a operar no aeroporto de Paranaguá, com linha comercial. Mesmo 
as negociações ainda estarem prematuras, dentro do programa de 
ampliação da área aeroviária brasileira, o secretário Silvio Barros orientou o 
prefeito a já entrar em contato com a Anac (Agência Nacional de Aviação 
Civil) para saber das exigências técnicas e eventuais adequações na pista. 

Dia 31



Este é apenas um resumo 
das atividades do deputado 
Artagão Júnior em Agosto.

Gabinete Parlamentar

Assembleia Legislativa do Paraná
Praça Nossa Senhora da Salete, 
S/nº, Térreo – Gabinete 5
CEP 80.530-911
Fone: (41) 3350-4079/3253-0005
Centro Cívico – Curitiba/PR
E-mail: artagaojunior@alep.pr.gov.br
Twitter: @artagaojunior
Facebook: deputadoartagaojunior

Agosto/2015

Fé, Ação e Resultados!

Jornalista 
responsável: 
Victor Almeida
DRT 7800-PR
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