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CÂMARA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA 
Secretaria da Mesa Executiva 
Departamento de Processo Legislativo 

PAUTA DA 10ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA ORDINÁRIA 

DO 1º PERÍODO, DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 14ª LEGISLATURA  

EM 29 DE ABRIL DE 2019, ÀS 15h00min. 

1. ABERTURA. 

1.2. LEITURA DO TEXTO BÍBLICO: Vereador ARISTEU ELIAS RIBEIRO. 

2. TRIBUNA LIVRE 

2.1. Senhora Luana Carbonera. Tema: política anti-sindical. 

2.2. Senhor Rodrigo Lopes Haderchpek. Tema: educação, bulling, espectro autista, 
atuação na defesa dos direitos e deveres das crianças e adolescentes na cidade de 
Medianeira. 

3. PERÍODO DO EXPEDIENTE. 

3.1. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA 9ª SESSÃO PLENÁRIA DELIBERATIVA 
ORDINÁRIA DO DIA  22 DE ABRIL DE 2019. 

3.2. LEITURA DO EXPEDIENTE. 

3.4. BREVES COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES. 

4. PERÍODO DA ORDEM DO DIA. 

4.1.  MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM ÚNICO TURNO: 

ITEM 1. Projeto de Decreto Legislativo n.º 002/2019, de autoria do Vereador Tarcísio 
Becker Sobrinho, que outorga  o Título de Cidadão Honorário de Medianeira ao Revmo. Pe. 
Dionísio Hülse, em reconhecimento ao grandioso trabalho realizado frente ao Município de 
Medianeira, atuando em conjunto com a Paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as 
Graças.- (Quórum para aprovação: dois terços).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 2. Requerimento n.º 067/2019, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, solicitando que nos seja informado quais ruas serão contempladas com 
pavimentação asfáltica no Bairro Belo Horizonte, através do investimento de R$ 3,5 milhões 
noticiado na página do Poder Executivo Municipal. JUSTIFICATIVA:- A Comunidade do Bairro 
aguarda há anos por estas obras, tendo inclusive, elaborado vários abaixo-assinados 
solicitando melhorias e evidenciando a necessidade de pavimentação nas ruas desta 
localidade. Após noticiado no site do Poder Executivo, em publicação do dia 18 de abril, que o 
valor aproximado de R$ 3,5 milhões seria investido em pavimentações no Bairro Belo 
Horizonte, recebemos vários requerimentos de moradores solicitando que informássemos 
quais trechos seriam contemplados com estas obras, motivo pelo qual, solicitamos estas 
informações com o intuito de levar ao conhecimento de todos os interessados.- (Quórum para 
aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 
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ITEM 3. Requerimento n.º 068/2019, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que 
requer o envio de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Hussein Bakri, solicitando a 
viabilização de recursos no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), junto a 
Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e ao Instituto das Águas do Paraná, através 
de uma Emenda Parlamentar, para a perfuração de um Poço Artesiano e micro 
abastecimento para a Comunidade São Francisco, no Município de Medianeira. 
JUSTIFICATIVA:- Acesso a água potável é de suma importância tanto nas áreas urbanas 
quanto rurais. A perfuração de poços artesianos é uma forma de possibilitar o sustento e o 
acesso a água potável de qualidade às regiões onde não há outro sistema de abastecimento. 
Na Comunidade São Francisco a água disponibilizada através da perfuração deste poço irá 
atender e garantir a sustentabilidade de 16 famílias, permitindo que permaneçam morando e 
produzindo na região, sendo esta uma antiga reivindicação destes munícipes. Recentemente 
fomos novamente procurados por moradores da Comunidade para que auxiliássemos na 
busca de recursos para permitir a perfuração deste poço, que proverá água potável de 
qualidade à estes cidadãos, motivo pelo qual encaminhamos esta solicitação ao Deputado.- 
(Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 4. Requerimento n.º 069/2019, de autoria dos Vereadores Antonio França, Sebastião 
Antonio e Valdir Candido de Oliveira, que requerem o envio de expediente ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e à Secretária Municipal de Saúde, Senhora 
Dayse Ana Alberton Cavalleri, solicitando que nos seja informado se há previsão para a 
disponibilização de uma unidade móvel de castração (Castra-móvel), para atender ao 
Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- Instituições protetoras dos animais nos 
questionam constantemente sobre a previsão de disponibilização de um Castra-móvel, pois 
aguardam com muita expectativa que este veículo, equipado e com profissionais treinados, 
possa estar funcionando e atendendo às necessidades do Município. O veículo adaptado 
para a esterilização de animais serve para ampliar políticas públicas de bem-estar animal, 
contribuindo também para redução da proliferação de zoonoses e outras doenças que podem 
afetar animais e seres humanos.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de 
votação: simbólico). 

ITEM 5. Requerimento n.º 070/2019, de autoria dos Vereadores Valdir Candido de Oliveira e 
Antonio França, que requerem o envio de expediente ao Deputado Federal, Senhor Nelsi 
Coguetto Maria, solicitando seus bons préstimos em viabilizar recursos, por meio de Emenda 
Parlamentar, no valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), destinados à 
pavimentação poliédrica das estradas rurais do Município de Medianeira. JUSTIFICATIVA:- 
Com a atual situação econômica do Brasil, acompanhada por incertezas que assombram este 
cenário, destaca-se a importância da agricultura e da pecuária como pilares de sustentação, 
ano após ano, haja vista serem as principais fontes de renda em nosso País, reconhecido 
pelo cooperativismo rural. No entanto, estradas não pavimentadas ainda são constantes 
problemas enfrentados pelas famílias e produtores nas áreas rurais, demandando a 
realização de manutenções com maior frequência, e em muitos trechos, sempre que ocorrem 
precipitações chuvosas de grande volume, as vias se tornam intransitáveis devido à lama e à 
quantidade de imperfeições causadas pelas enxurradas. Os Produtores Rurais do Município 
de Medianeira/PR sofrem há anos com estas condições, o que torna o tráfego inseguro, além 
de encarecer o recebimento de insumos e o escoamento da produção. Não obstante, há que 
se salientar a importância dessas vias no transporte da população. Medianeira, ativa e 
crescente neste contexto, possui como principal atividade econômica a produção 
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agropecuária, necessitando de infraestrutura adequada à essa realidade. Porém, o Poder 
Executivo, apesar dos esforços aplicados nesse sentido, padece com a falta de recursos para 
atender à crescente demanda das mais variadas áreas, o que dificulta a realização de 
melhorias e a pavimentação das mencionadas estradas. Por esses motivos, solicitamos o 
dispêndio de esforços do nobre Deputado na viabilização de recursos que possibilitem o 
atendimento dessa essencial demanda dos Produtores Rurais do nosso Município.- (Quórum 
para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 6. Requerimento n.º 071/2019, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo e ao Secretário Municipal de Agricultura Sustentável e Abastecimento, Senhor Dilvo 
José Bernardon, solicitando que nos seja informado se consta no cronograma da Divisão de 
Infraestrutura Rural, para o exercício de 2019, a realização de melhorias na estrada rural que 
liga a Comunidade da Linha Dourado à PR-495, no trecho entre a propriedade do Senhor 
Jorge Molon e a entrada da Comunidade. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho possui buracos 
e imperfeições que têm prejudicado a circulação de veículos e máquinas agrícolas que 
precisam transitar diariamente por esta estrada. As estradas rurais são fundamentais para as 
comunidades do interior do Município, pois são através delas que circulam insumos e a 
produção agropecuária, bem como, representam o meio pelo qual os cidadãos deslocam-se 
ao perímetro urbano para acesso à serviços básicos. O Poder Executivo, além das obras já 
realizadas, tem anunciado com considerável frequência o dispêndio de mais recursos para 
pavimentação e realização de melhorias nas vias do Município, motivo pelo qual, solicitamos 
que nos seja informado se o referido trecho está entre àqueles que serão contemplados ainda 
no exercício de 2019.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico). 

ITEM 7. Requerimento n.º 072/2019, de autoria do Vereador Sidney França, que requer o 
envio de expediente ao Deputado Estadual, Senhor Marcos Adriano Ferreira Fruet, 
solicitando seus bons préstimos, em interceder junto a Secretaria de Estado da Educação, 
buscando novas informações e cobrando que a obra do Centro Estadual de Educação 
Profissional – CEEP de Medianeira, seja retomada o mais rapidamente possível. 
JUSTIFICATIVA:- Recentemente voltamos a visitar a obra abandonada do Centro Estadual 
de Educação Profissional – CEEP de Medianeira e constatamos grande acúmulo de água, 
depredação e avançado estado de degradação na estrutura já edificada. Ao consultarmos os 
arquivos da Câmara Municipal sobre esta obra, encontramos várias correspondências 
encaminhadas e recebidas do Governo do Estado, sendo o último destes a Informação n.º 
170/2018 – DEP/DIT/FUNDEPAR, do Departamento de Engenharia e Projetos do Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), informando que após tratativas 
com os responsáveis pela execução desta obra, havia sido definido novo cronograma de 
execução da mesma. Segundo o referido cronograma, entre os meses de janeiro e abril de 
2019, seria realizado o processo de licitação para retomada desta obra, porém, já estamos no 
final do mês de abril e o Edital de Licitação com esta finalidade não foi publicado, 
evidenciando atrasos nas etapas de revisão do projeto e orçamento, ou novo abandono por 
parte dos Órgãos do Estado. A atual condição desta obra representa um atraso diário no 
atendimento das expectativas e necessidades educacionais da comunidade Medianeirense, 
bem como, um desperdício constante de recursos pela degradação da parte já construída, 
motivos pelos quais, solicitamos ao nobre Deputado que interceda junto a Secretaria de 
Estado da Educação, buscando novas informações e cobrando que esta importante obra seja 
retomada.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 
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ITEM 8. Requerimento n.º 073/2019, de autoria do Vereador Aristeu Elias Ribeiro, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, à Secretária Municipal de Saúde, Senhora Dayse Ana Alberton Cavalleri e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, solicitando que 
nos seja informado se consta no setor de planejamento, ou no cronograma da Divisão de 
Obras, para o exercício de 2019, a realização de reforma e ampliação na Unidade Básica de 
Saúde (UBS) do Distrito de Maralúcia. JUSTIFICATIVA:- Através do Ofício n.º 227/2018, 
encaminhado em resposta ao Requerimento n.º 057/2018, o Poder Executivo informou que 
não havia previsão para o atendimento desta solicitação no ano de 2018. A UBS é a principal 
porta de entrada e centro de comunicação de toda a rede de saúde, desempenhando papel 
central na garantia de acesso a uma atenção à saúde de qualidade. A estrutura da UBS 
localizada no Distrito de Maralúcia, embora tenha recebido reformas e adequações, já não 
atende às necessidades da população, necessitando de ampliação e reformas para que 
possam ser garantidas as condições de atendimento que a população merece. Tendo em 
vista a necessidade urgente de melhorias, solicitamos novas informações para que possamos 
informar a população, que necessita de atendimento e sofre devido as condições da estrutura 
física do referido local. Indico ainda a substituição dos móveis da UBS, pois em visita ao local 
observamos que os móveis de uso continuo se encontram em péssimo estado de 
conservação.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

ITEM 9. Requerimento n.º 074/2019, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que requer 
o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
solicitando que nos seja informado se há no setor de planejamento da Administração 
Municipal, estudos com a finalidade de possibilitar a realização de parceria com a 
Ecocataratas, visando a realização de melhorias na pavimentação e no sistema de captação 
de águas pluviais na Avenida 24 de Outubro, no trecho entre as Ruas Iguaçu e Sebastião 
Bonatto, em frente ao Auto Posto Peron. JUSTIFICATIVA:- A pavimentação deste trecho está 
demasiadamente degradada e o sistema de captação de águas pluviais não possui 
capacidade para drenar toda a água que escoa para esta região nos dias chuvosos, sendo 
este excesso de água um dos fatores que aceleram a degradação do pavimento. Em dossiê 
encaminhado à Câmara Municipal em 2016, a Ecocataratas informou que durante a execução 
da obra de duplicação da Rodovia, reforçou a necessidade de uma ação integrada com o 
Poder Executivo, responsável pelo sistema de drenagem urbana, que já na época 
apresentava deficiências e era insuficiente para conter toda a água oriunda das vias do 
Município, que acabavam sendo lançadas de forma inadequada no sistema de drenagem da 
rodovia, gerando, segundo descrito no relatório, um ponto de estrangulamento das águas. 
Salientava ainda, que não cabe a Ecocataratas responsabilizar-se por obrigação atinente ao 
Poder Executivo, sob pena de ofensa ao contrato de concessão. Por vezes há impasses com 
relação a responsabilidade por obras em vias do Município, mas que estão dentro da faixa de 
domínio da Rodovia, e o referido trecho, por onde circulam diariamente grande volume de 
veículos leves e pesados, possui além dos problemas do pavimento, problemas com a 
captação e escoamento das águas pluviais, que a Ecocataratas diz não ser de sua 
responsabilidade, mas que está disposta a realizar uma ação integrada para viabilizar uma 
solução. Por estes motivos, solicitamos que a Administração nos informe se há projeto em 
análise visando a realização de parceria na busca de uma solução para os problemas do 
referido trecho.- (Quórum para aprovação: maioria simples).- (Processo de votação: 
simbólico). 

ITEM 10. Requerimento n.º 075/2019, de autoria do Vereador Valdecir Fernandes, que 
requer o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
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Endrigo, solicitando que nos seja informado qual o atual estágio dos estudos que possuem 
como finalidade a elaboração de projeto e a viabilização de recursos para a construção de 
uma nova rodoviária em local afastado do centro do Município. JUSTIFICATIVA:- A 
construção de uma nova rodoviária em local afastado do centro do Município irá facilitar o 
trânsito de ônibus e passageiros e criar oportunidades para comerciantes e taxistas do 
terminal, além de permitir que o atual endereço seja utilizado para outros fins devido a sua 
localização privilegiada. Através do Ofício n.º 082/2017, encaminhado em resposta ao 
Requerimento n.º 006/2017, o Poder Executivo informou que haviam estudos para o projeto 
de construção de uma nova rodoviária e que a viabilização desta estrutura fazia parte do 
plano de governo da Administração. Sabemos que este será um projeto de grandes 
proporções e que a sua viabilização dependerá de fatores externos ao Poder Executivo 
Municipal, porém, gostaríamos que nos fossem encaminhadas novas informações sobre o 
atual estágio dos estudos que visam possibilitar a sua realização.- (Quórum para aprovação: 
maioria simples).- (Processo de votação: simbólico). 

4.2.  MATÉRIA(S) PARA DELIBERAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO: 

ITEM 11. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 038/2019, de autoria dos Vereadores 
Sidney frança, Sebastião Antonio e Valdecir Fernandes, que acrescenta o Art. 110-A à Lei 
Orgânica de Medianeira, com procedimentos para a transmissão on-line de todos os 
processos licitatórios realizados no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo.- (Quórum 
para aprovação: dois terços).- (Processo de votação: nominal).- (Interstício de 10 dias entre 
votações). 

ITEM 12. Proposta de Emenda à Lei Orgânica n.º 039/2019, de autoria dos Vereadores 
Sidney França, Valdecir Fernandes e Pedro Ignácio Seffrin, que acrescenta o Art. 166-A à Lei 
Orgânica de Medianeira, com diretrizes para a transparência das ações do Governo na área 
de saúde, referente a disponibilização no Portal da Transparência de lista atualizada de 
pacientes em fila de espera para especialidades, exames de alto custo e cirurgias.- (Quórum 
para aprovação: dois terços).- (Processo de votação: nominal).- (Interstício de 10 dias entre 
votações). 

ITEM 13. Projeto de Lei n.º 022/2019, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o 
mesmo a proceder a doação do imóvel de propriedade do Município, o Lote Urbano n.º 07, da 
Quadra n.º 03, com área de 3.224,90m2, do Loteamento Jardim Vitória, no perímetro urbano 
de Medianeira, Matrícula n.º 32.707, do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, à 
Associação Filantrópica SEMEAR de Medianeira, inscrita no CNPJ sob n.º 77.818.284/0001-
52, com sede à Rua Mário Lorenzoni n.º 71, Bairro Belo Horizonte, Município de Medianeira, 
Estado do Paraná, avalizado em R$ 840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais), conforme 
ata n.º 003/2018 da Comissão de Avaliação designada pela Portaria n.º 334/2018.- (Quórum 
para aprovação: dois terços).- (Processo de votação: simbólico). 

4.3. MATÉRIA(S) PARA DESPACHO DA MESA: 

ITEM 14. Indicação n.º 052/2019, de autoria do Vereador Nelson José de Bona, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e à 
Secretária Municipal de Educação e Cultura, Senhora Clair Teresinha Rugeri, indicando a 
realização de pintura em toda a estrutura da Escola Municipal Idalina Pasquoto Bonatto. 
JUSTIFICATIVA:- A pintura do prédio da Escola é uma reivindicação da APMF da instituição, 
uma vez que a pintura atual se encontra bastante desbotada e deteriorada por não receber a 
devida manutenção há anos. Lembramos que através do Ofício n.º 453/2018, a Administração 
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informou que a realização de melhorias nesta e em outras escolas dependia da viabilização de 
recursos, entendemos esta limitação, porém, devido a importância de todas as instituições de 
ensino, indicamos a realização de mais esta melhoria. 

ITEM 15. Indicação n.º 053/2019, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, indicando a 
realização de “operação tapa buracos” na Rua Santa Catarina, nos Bairros Itaipu e São 
Cristovam. JUSTIFICATIVA:- Fomos procurados por munícipes residentes nesta região, que 
informaram as precárias condições de conservação do pavimento, que possui muitas 
irregularidades, o que além do desconforto gerado pela trepidação, pode acelerar o desgaste 
dos veículos. 

ITEM 16. Indicação n.º 054/2019, de autoria do Vereador Antonio França, que solicita o envio 
de expediente ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, 
indicando o envio de equipe para desobstruir as bocas de lobo e galerias pluviais na Rua 
Bahia, próximo à sede da Cooperativa Frimesa. JUSTIFICATIVA:- Lideranças da Cooperativa 
nos informaram sobre esta necessidade e lembraram que recentemente foi anunciada a 
compra de equipamentos adequados para este tipo de serviço. 

ITEM 17. Indicação n.º 055/2019, de autoria do Vereador Tarcísio Becker Sobrinho, que 
solicita o envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo 
Endrigo, indicando a realização de melhorias na Rua Amapá, entre as Avenidas José Callegari 
e 24 de Outubro. JUSTIFICATIVA:- O referido trecho possui imperfeições devido ao desgaste 
prematuro da atual pavimentação asfáltica, que possui espessura abaixo do normal, o que 
dificulta e torna o trânsito inseguro neste trecho. Por ser via de ligação à Avenida 24 de 
Outubro, esta rua possui elevado fluxo de veículos e pedestres, motivo pelo qual, indicamos 
que o Poder Executivo atenda a reivindicação da população local e realize o recape asfáltico. 

ITEM 18. Indicação n.º 056/2019, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a realização de estudos visando possibilitar a pavimentação asfáltica da Avenida 24 
de Outubro, entre a Avenida Independência e a Rua Lígia Fogassa. JUSTIFICATIVA:- Fomos 
procurados por empresários e moradores que reivindicam a realização desta melhoria, uma 
vez que esta é uma das principais Avenidas do Município, sendo via de acesso à várias 
empresas instaladas na região. Por não receber manutenção há anos encontra-se bastante 
deteriorada, motivo pelo qual, indicamos a realização de pavimentação asfáltica, atendendo 
aos anseios da comunidade local. 

ITEM 19. Indicação n.º 057/2019, de autoria do Vereador Pedro Ignácio Seffrin, que solicita o 
envio de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo, 
indicando a realização de estudos objetivando a criação de um grupo de apoio à segurança 
nas Escolas Municipais, uma espécie de Guarda Escolar, visando levar maior segurança e 
controle no acesso às Escolas, bem como, a realização de vigilância durante o período das 
aulas. JUSTIFICATIVA:- Diante dos atentados escolares ocorridos em Medianeira e em outros 
Municípios de todo o País, possibilitados, em parte, pela carência de segurança nos Colégios, 
algumas tragédias vieram a ocorrer, deixando alunos, Professores e Pais preocupados com a 
atual situação. Sabemos da importância de uma vigilância ostensiva, que coíba ímpetos 
violentos entre alunos durante os turnos escolares, evitando brigas e até mesmo possível 
tráfico de drogas, ofertando maior segurança e comodidade aos alunos e a todos os 
profissionais da educação. A exemplo da iniciativa do Governo do Estado, seria providencial 
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nos preocuparmos com a prevenção de situações de risco nas Escolas Municipais e nos 
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI). 

ITEM 20. Indicação n.º 058/2019, de autoria do Vereador Sidney França, que solicita o envio 
de expediente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor Ricardo Endrigo e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Eduardo Baratto, indicando a 
realização de melhorias nas ruas do Bairro Panorâmico. JUSTIFICATIVA:- Estas vias não 
possuem pavimentação, tornando-se intransitáveis em dias chuvosos, e possibilitando, devido 
à falta de manutenção, a formação de buracos e imperfeições por toda a sua extensão, 
potencializando o risco de acidentes. Diante do exposto, indicamos a realização destas 
melhorias, que irão ofertar maior segurança e comodidade a todos que residem no Bairro. 

5. PERÍODO DOS PRONUNCIAMENTOS 

5.1. VEREADORES INSCRITOS. 

6. ENCERRAMENTO 

6.1. AVISOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

Mesa Executiva da Câmara Municipal de Medianeira, 26 de abril de 2019. 

Valdecir Fernandes 
Presidente 

 

Pedro Ignácio Seffrin 
1º Secretário 


