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DECRETO nº 1133/14, de 25 de agosto de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na quadra 04 do Industrial
Araucária, neste Município e Comarca, de propriedade
de SANTA ALICE TERRAPLENAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA, assim descritos:
- Lote sob nº 04, com área de 12.242,50 m², matriculado
sob nº 11.054 e lote sob nº 02/1-G/2, com área de 1.527,43
m², parte da matrícula sob nº 18.156, todas do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em um único lote, sob nº 04/
02/1-G/2, com área de 13.769,93 m², em conformidade
com projetos e memoriais descritivos inclusos ao
processo nº 015296/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 25 de agosto de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1236/14, de 24 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos das Leis sob nºs:
3.589 e 3.590, de 05 de janeiro de 2009, a UNIFICAÇÃO
dos Lotes de terras situados na Gleba Pirapó, neste
Município e Comarca, de propriedade de ESPOLIO DE
DERCIO GARBELINI, assim descritos:

- Lotes sob nºs: 159, 160, 161 e 162, com área de 118.580,00
m², ou seja 4,90 Alqs. Ptas., conforme Transcrição das
Transmissões sob nº de ordem 4.448, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em um único lote, sob nº 159/
160/161/162, com área de 118.580,00 m², ou seja 4,90 Alqs.
Ptas., em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 016709/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 24 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1188/14, de 13 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 10, quadra 6, com área de 300,00 m², situado
no Jardim Hermínio e Maria, neste Município e Comarca,
de propriedade de CELSO NISHIMURA E OUTRAS,
conforme matrícula sob nº 36.098, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 10, com área de 150,00 m² e lote nº 10/A, com área de
150,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014369/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 13 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1189/14, de 13 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento da Data de
terras sob nº 07, quadra 02, com área de 292,50 m², situada
no Jardim do Café, neste Município e Comarca, de
propriedade de JOSÉ GOTARDO FILHO, conforme
matrícula sob nº 4235, do 1º Serviço Registral desta
Comarca, em 02 (duas) novas datas, sob nºs: data nº 07,
com área de 143,00 m² e data nº 07/B, com área de 149,50
m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014666/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 13 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1190/14, de 13 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 97/A-3, com área de 300,00 m², situado na
Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município e
Comarca, de propriedade de SOLANGE APARECIDA
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FARIA LAZARINI, conforme matrícula sob nº 13.165,
do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois)
novos lotes, sob nºs: lote nº 97/A-3, com área de 150,00
m² e lote nº 97/A-3/A, com área de 150,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 013507/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 13 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1204/14, de 17 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 02, quadra 11, com área de 252,00 m², situado
no Jardim Paulista II, neste Município e Comarca, de
propriedade de ANTONIO VIANA, conforme matrícula
sob nº 36.734, do 2º Serviço Registral desta Comarca,
em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 02, com área de
126,00 m² e lote nº 02-A, com área de 126,00 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 013275/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1208/14, de 17 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 92-F/28, com área de 433,44 m², situado na
Gleba Patrimônio Arapongas, neste Município e

Comarca, de propriedade de MAURO BELLANÇON,
conforme matrícula sob nº 21.362, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 92-F/28, com área de 216,72 m² e lote nº 92-F/28-1,
com área de 216,72 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 011034/
2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1210/14, de 17 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 09, quadra “Q”, com área de 480,00 m²,
situado no Jardim Novo Centauro, neste Município e
Comarca, de propriedade de ISRAEL DELGADO
NICOLAU, conforme matrícula sob nº 36.768, do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em 03 (três) novos
lotes, sob nºs: lote nº 09, com área de 126,00 m², lote nº
09/A, com área de 126,00 m² e lote nº 09/B, com área de
228,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014581/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 17 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1213/14, de 20 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de

terras sob nº 03, quadra 09, com área de 300,00 m², situado
no Jardim Casa Grande, neste Município e Comarca, de
propriedade de SONIA CRISTINA ANDREASSI
CICERO, conforme matrícula sob nº 10.363, do 1º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 03, com área de 150,00 m² e lote nº 03/A, com
área de 150,00 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 014749/
2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 20 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1214/14, de 20 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 100-A/99/98-B-3/4-14, com área de 302,45
m², situado na Gleba Patrimônio Arapongas, neste
Município e Comarca, de propriedade de GUARACI
ULIAN E OU, conforme matrícula sob nº 23.209, do 2º
Serviço Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos
lotes, sob nºs: lote nº 100-A/99/98-B-3/4-14, com área de
151,225 m² e lote nº 100-A/99/98-B-3/4-14/A, com área
de 151,225 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014698/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 20 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1215/14, de 20 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,
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D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 01, quadra 23, com área de 260,47 m², situado
no Jardim San Raphael II, neste Município e Comarca,
de propriedade de SONIA CRISOSTOMO E GOMES E
OUTRO, conforme matrícula sob nº 29.606, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 01, com área de 129,27 m² e lote nº 01A, com
área de 131,12 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 013446/
2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 20 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1216/14, de 20 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 08, quadra 14, com área de 325,50 m², situado
no Jardim Paulista II, neste Município e Comarca, de
propriedade de aline suelen aparecida godoi de melo,
conforme matrícula sob nº 36.737, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 08, com área de 162,75 m² e lote nº 08/A, com área de
162,75 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 016568/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 20 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1217/14, de 20 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 15, quadra 30, com área de 288,01 m², situado
no Jardim San Raphael II, neste Município e Comarca,
de propriedade de LUIZ CARLOS FREDERICO E
OLIVALDO MOREIRA DA SILVA, conforme matrícula
sob nº 36.735, do 2º Serviço Registral desta Comarca,
em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 15, com área de
145,00 m² e lote nº 15/A, com área de 143,01 m², em
conformidade com projetos e memoriais descritivos
inclusos ao processo nº 014207/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 20 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1218/14, de 20 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 14, quadra 26, com área de 252,00 m², situado
no Jardim San Raphael V, neste Município e Comarca,
de propriedade de REINALDO DA PENHA NASS E
OUTRO, conforme matrícula sob nº 14.693, do 2º Serviço
Registral desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob
nºs: lote nº 14, com área de 126,00 m² e lote nº 14/A, com
área de 126,00 m², em conformidade com projetos e
memoriais descritivos inclusos ao processo nº 013841/
2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 20 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1219/14, de 20 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 04, quadra 05, com área de 491,21 m², situado
no Jardim Vale das Perobas I, neste Município e
Comarca, de propriedade de YASUO TESHIMA,
conforme matrícula sob nº 36.749, do 2º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 04, com área de 225,00 m² e lote nº 04A, com área de
266,21 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 013993/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 20 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1221/14, de 20 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 4.204,
de 11 de março de 2014, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 13, quadra 27, com área de 252,00 m², situado
no Jardim San Raphael V, neste Município e Comarca,
de propriedade de rubvan alves de morais e outro,
conforme matrícula sob nº 14.708, do 1º Serviço Registral
desta Comarca, em 02 (dois) novos lotes, sob nºs: lote
nº 13, com área de 126,00 m² e lote nº 13/A, com área de
126,00 m², em conformidade com projetos e memoriais
descritivos inclusos ao processo nº 014582/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 20 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano
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DECRETO nº 1234/14, de 24 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 17/18/19, com área de 756,00 m², situado na
quadra 02, Jardim Mônaco II, neste Município e Comarca,
de propriedade de SANTA ALICE LOTEADORA LTDA,
parte das matrículas sob nºs: 36.794, 36.797 e 36.798,
todas do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 03 (três)
novos lotes, sob nºs: lote nº 17/18/19, com área de 327,97
m², lote nº 17/18/19/1, com área de 257,26 m² e lote nº 17/
18/19/2, com área de 170,77 m², em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 014797/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 24 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

DECRETO nº 1235/14, de 24 de outubro de 2014

ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais,

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica autorizado nos termos da Lei sob nº 3.590,
de 05 de janeiro de 2009, o Desmembramento do Lote de
terras sob nº 48-C/48-E1/48-F-48-H, com área de
387.200,00 m², ou seja, 13,95 Alqs.Ptas., situado na Gleba
Pirapó, neste Município e Comarca, de propriedade de
MARIO GARBELINI E OUTROS,  matriculado sob nº
12.211, do 2º Serviço Registral desta Comarca, em 02
(dois) novos lotes, sob nºs: lote nº 48-C/48-E1/48-F-48-
H, com área de 246.598,00 m², ou seja, 10,19 Alqs. Ptas.,
e lote nº 48-C/48-E1/48F-48-H/A, com área de 90.992,00
m², ou seja 3,76 Alqs. Ptas., em conformidade com
projetos e memoriais descritivos inclusos ao processo
nº 016710/2014.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 24 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

PEDRO DE MARCO JUNIOR
Sec. Mun. de Obras Transportes e Desenvolvimento

Urbano

PORTARIA  nº 523/14, de 23 de outubro de 2014

 ANTONIO JOSÉ BEFFA, Prefeito do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e considerando:

- o contido na petição protocolada sob o nº 017008/14,
de 17/10/14;

R E S O L V E:
Conceder a ADENILSON LUCAS DA CUNHA, matrícula
nº 8916-8/1, ocupante do cargo de Assistente Social,
Nível 03, de provimento efetivo, lotado na Secretaria
Municipal de Assistência Social, 02 (DOIS) ANOS DE
LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS
PARTICULARES, de conformidade com o art. 159 e
parágrafos da Lei nº 2.147, de 06/11/92 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais), a partir de 21 de
outubro de 2014.

Arapongas, 23 de outubro de 2014.

ANTONIO JOSÉ BEFFA
Prefeito

SANDRO JOSÉ ANDREASSI CÍCERO
Secretário Municipal de Administração
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IPPASA



 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ARAPONGAS - CODAR 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO Nº 015/2014– PROC. ADM. Nº 017/2014-DL 

 

OBJETO: Aquisição de Luminária Pública - decorativa a LED, com corpo e tampas em 

alumínio, pintura eletrostática em poliéster em pó, difusor em vidro liso e temperado, 

consumo máximo de 240W, tensão 127-220V, fluxo luminoso mínimo de 28.000lm, 

LEDs na cor branca neutra (4100k), ajuste de inclinação do bloco ótico, para 

instalação em braço de iluminação pública de 60mm de diâmetro, destinados a 

substituição das luminárias da Avenida Arapongas, no Município de Arapongas – 

Paraná. Sessão pública para recebimento dos envelopes documentação e 

propostas: às 09h00min do dia 13 de novembro de 2014, nas dependências da 

Companhia de Desenvolvimento de Arapongas – CODAR, localizada na Rua 

Eurilemos, nº 1.045 - Centro, em Arapongas/Pr. Tipo de Licitação e Critério de 

Julgamento: Pregão Presencial - MENOR PREÇO. Valor Máximo Global desta 

licitação: R$ 1.160.000,00. Disponibilidade do Edital: através do e-mail 

licitacao.codar@gmail.com, a partir de 30/10/2014.  Informações complementares pelo 

telefone (43) 3252-0133 - Departamento de Licitação. 

 

Arapongas, 28 de outubro de 2014. 

 

Alberto de Oliveira Junior 
Diretor Presidente 
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