
GUARAPUAVA, 11 A 17 DENOVEMBRO 2002

ATOSADMINISTRATIVOS DO MUNicíPIO DEGUARAPUAVA
LEIMUNICIPAL N° 354/93 ANO VIII N° 366
~ '.,. '.' - ,'J ••_..<;:-..,... _, ~

LEI N' 1194/2002

SÚMULA: Dá nova redação a Lei
809/98 de 17/11/98 que
dispõe sobre a escolha
de DIRETORES DE ES-
COLAS MUNICIPAIS, me-
diante eleições diretas.

A Cámara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:

Art. l' -A escolha de DIRETORES DE
ESCOLAS MUNICIPAIS será efetuada mediante eleição
direta e secreta, organizada na forma desta Lei.

~ 1° - A eleição direta referida neste artigo
será convocada mediante editais afixados em locais vislveis
no Estabelecimento de Ensino e publicados na imprensa
local, com antecedência mlnima de 15 (quinze) dias do dia
estabelecido para a eleição.

~ 2° - A eleição será realizada nas de-
pendências da respectiva Escola Municipal.

~ 3' - As eleições serão realizadas na
últIma quinzena do mês de novembro, do ano em que se
encerra o mandato, para o mandato seguinte, em dia que
deverâ ser determinó=lnnnpr~ ~pr.rpt~ri::l Mllnir.in~r tip

Educaçêo e Cultura.

9 4° • As inscrições deverão ser
protocoladas na Secretaria da Escola e a Comissão
Or9anizadora das eleições tera o prazo de 02 (dois) dias
para o respectivo deferimento.

95° • Os candidatos deverão inscrever-se
até o 8' dia após a publicação do Edital de eleições, através
de ofício encaminhado à Direção da Escola, acompanhado
de um plano básico de trabalho, com metas pedagógicas e
administrativas, em consontmcia com o Projeto Pedagógico
da Escola, a saber:

I - no caso de ora) Diretor(a) concorrer ã
reeleição, o oficio deverá ser encaminhado à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura,

11- quando não houver candidato habilitado
ou interessado em concorrer à eleição para a Direção da
Escola, a Direção em exerclcio oficiará o fato à Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, caso em que caberá a
esta promover nova eleiçao.

Art. 2' • A Comissão Organizadora das
Eleições será composta pelo Presidente da Associação de
Pais e Mestres, um representante do Conselho Escolar, um
representante dos professores e um representante dos
funcionários, indicados por seus pares.

Parágrafo Único • A Presidência da
r.('Imi~c:5('1 c:pr::'l "'c:,..•..••lhirl~ ",ntr"" c:"",,C' rnornhr"C"
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indicaçao dos mesmos.

Art. 3° • Poderão ser candidatos os
professores habilitados em Administração ou Gestão
Escolar, em graduação ou em nlvel de pós-graduação
(Art. 64 da Lei nO 9394/96), em efetivo exerclcio na Rede
Pública Municipal e pertencentes ao Quadro Próprio do
Magistério Público Municipal

9 1° - No caso de não haver no Esta-
belecimento de Ensino professores com a formaçêo referida
no caput deste artigo, poderão concorrer candidatos que
atendam ao seguinte critério:

I - Professores licenciados em Pedagogia,
em efetivo exercício na Rede Pública Municipal,
pertencentes ao Quadro Próprio do Magistério.

9 2° - Não poderão candidatar-se:

J • professores em estágio probatório;

\ 11- Supervisores Escolares e Orientadores
Educacionais Concursados.

Art. 4° - Poderão votar;

EMENDA MODIFICATIVA

I - Os professores efetivos e especialistas
em Educação pertencentes ao Quadro Próprio do
Magistério, lotados no Estabelecimento de Ensino, em
efetivo exerci cio;

11- Os funcionários efetivos, em exerci cio
no respectivo Estabelecimento de Ensino;

11I- O pai ou a mãe dos alunos regular-
mente matriculados no respectivo Estabelecimento de
Ensino, ou seu responsável legal;

IV • Os professores, especialistas em
Educação e funcionarias em gozo de licença para
tratamento de saúde ou maternidade.

Parágrafo Único - Na hipótese do inciso III
deste artigo, o voto será apenas 01 (um) para cada
Estabelecimento de Ensino, independente do número de
filhos matriculados.

Art. 5° • Cada votante indicará, através de
manifestação pessoal e secreta, um nome dentre os
referidos no artigo 3° desta Lei.

Art. 6° - Cada candidato poderá indicar até
02 (dois) fiscais dentre os constantes do Art. 4°, para

acompanhar e fiscalizar as ações do dia da eleição.

Art. 7° • A Direção da Escola deverá
encaminhar à Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
através de Oficio, o(s) nome(s) do(s) candidato(s) que
concorrerão fi eleição, relacionados por ordem alfabética,
no caso de haver mais de um candidato.

~ 1° • A Direção da Escola informará. em
documento anexo, o número de votantes, por Escola, para a
confecção das cédulas.

~ 2°.A Secretaria Municipal de Educaçáo e
Cultura fornecerá modelo da ata de eleição, a ser
preenchida pelos mesários e por eles assinada, bem como o
modelo da ata final, que deverá vir assinada pelos
componentes da mesa de votação.

~ 3° - As cédulas de votação serão
confeccionadas pela Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.

~ 4° - Nas cédulas, os nomes dos
candidatos constarão em ordem alfabética.

9 5° • As cédulas deverão ser, obriga-
toriamente, rubricadas pelos membros da mesa, no local de
votação.

Art. 8° - Os membros que comporão a
mesa de votação deverão ser indicados pela Comissão
Organizadora da Eleição no Estabelecimento de Ensino,
dentre os elementos constantes do Art. 4° desta Lei.

~ 1° - As urnas serão entregues pela
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, na tarde
anterior à votação, devidamente lacradas e rubricadas por
um representante da mesma e pelo Presidente da Mesa, no
momento do recebimento da urna.

~ 2° - O horário de inicio e encerramento
das eleições, local das mesas de votação e nome dos
mesários indicados deverão ser publicados em edital 05
(cinco) dias antes das eleições, pela Comissão
Organizadora da Eleição, e colocado em local visivel, em
cada Estabelecimento de Ensino.

~ 3° - O escrutínio dos votos será procedido
imediatamente após o encerramento das eleições, no
mesmo local da votação, na presença dos candidatos,
fiscais e membros das mesas, sendo o seu resultado
anunciado e registrado em ata.

~ 4° • As atas com os resultados finais de
votação, deverão ser entregues pelo Presidente da mesa de
cada Estabelecimento de Ensino, na Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, até as 20 horas do dia da eleição.

~ 5° - Após ° término de todos os
procedimentos estabelecidos para a eleição, inclusive os
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recursais, não existindo recursos pendentes, as cédulas
utilizadas deverão ser incineradas, permanecendo
arquivadas na Secretaria Municipal de Educação e Cultura
apenas as atas de resultados das eleições.

Art. 9° - Será considerado eleilo o
candidato que obtiver maior número de votos.

~ 1° - Em caso de candidatura única, o
candidato deverá obter a maioria simples de votos, o que lhe
ú?";:' o direito de ser nomeado Diretor da Escola, pelo Chefe
do r-Joder Executivo Municipal.

~ 2° - Em caso de empate, serão utilizados
os seguintes critérios, em ordem de prioridade, para
desempate:

I - o candidato com maior titulação;

11- o candidato com maior tempo de serviço
efetivo no Estabelecimento;

111 - o candidato com maior tempo de
serviço efetivo no Municipio;

IV - o candidato mais velho.

Art. 10 - O cômputo dos votos da eleiçêo
sera efetuado mediante a aplicação da seguinte fórmula:

T; Npav + ( Npfv x NP-ª )
Npf

Parágrafo Único - As abreviações
constantes na fórmula acima são entendidas como sendo:

T - total restante da apuração, consi-
deradas as ponderações legais;

Npav - número de votos válidos dos pais
aos alunos regularmente matriculados;

Npfv - número de votos validos dos
professores e funcionários da escola;

Npa - número de pais de alunos regu-
larmente matriculados;

Npf - número de professores e
funcionários da escola.

Art. 11 - Da publicação do resultado da
eleição, caberá recurso, sem efeito suspensivo, interposto e
arrazoado por qualquer votante. inclusive candidatos, no
prazo de até 72 (setenta e duas) horas após as eleições.

Parágrafo Único - O recurso de que trata
este artigo sera dirigido a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura, com trâmite através de protocolo da Prefeitura
Municipal, devidamente numerado. que imediatamente
informará a Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
para julgamento, em única instância. não cabendo novo
recurso, após a deCisão.

Art. 12 - Nas Escolas onde ocorrer nova
eleição. atendendo o constante no Art. 1". S 5'. Inciso 11.
desta Lei, serão seguidos os seguintes critérios:

I • abertura de inscrições aos(as)
interessados(as) mediante edital afixado na SEMEC, no
prazo de setenta e duas horas após a ocorrência da eleição
oficial;

11 - as inscrições deverão ser feitas na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, obedecido o
prazo de 24 horas após a publicação do edital;

11I - os candidatos inscritos deverão estar
em conformidade com o constante no Art. 3°, S 1(\ Inciso I
desta lei;

IV - não poderão inscrever-se professores
em estágio probatório;

V • de igual modo, não poderão concorrer
.os supervisores escolares e orientadores educacionais
concursados, bem como os professores que já exerceram o
cargo de diretor(a) por dois mandatos consecutivos.

Parâgrafo Único - Somente poderão votar
os professores, os Especialistas em Educação e funcio.
nários da Escola.

Art. 13 - Após a homologação dos
resultados das eleições pela Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, ocorrerá a nomeação, em ato
especifico, dos Diretores. que serão empossados no ano
subseqüente, antes do início do periodo letivo.

Art. 14 - O mandato do Diretor sera de 02
(dois) anos, iniciando-se no primeiro dia útil do ano
subseqüente ao qual se verificou a eleição, sendo possivel
uma única reeleição (art. 18 do Estatuto do Magistério).

Art. 15 - A vacância do cargo de Diretor
poderá ocorrer nos seguintes casos:

I - sindicância, processo administrativo ou
.em virtude de delitos sujeitos à ação penal;

11- exoneração;

11I.licença;

tV - morte.

9 1° - No caso do inciso I, o Diretor serâ
afastado de suas funções pelo Chefe do Poder Executivo,
por um lapso de tempo até o final do julgamento, por decisão
fundamentada, para apuraçâo dos fatos, ou ter, pela mesma
autoridade. seu mandato declarado extinto. para resguardar
a dignidade da função.

9 2° - Durante o per iodo de afastamento do
Diretor, poderá ocupar a vaga um professor do Quadro
Próprio do Magistério, indicado pela Secretaria Municipal de
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Educação e Cultura, respeitado o Art. 3', ~ 1', inciso I da
presente Lei.

~ 3° - Ao término da licença, ou uma vez
absolvido o Diretor em julgamento, este reassumirá
imediatamente suas funções para o restante do mandato
para o qual foi eleito.

~ 4° - Haverá nova eleição no prazo
máximo de 15 (quinze) dias a contar da data do afastamento
do Diretor, no caso de o tempo restante do mandato ser
superior a 06 (seis) meses.

Art. 16 - Os casos omissos serão
encaminhados à Procuradoria Geral do Municlpio.

Art. 17 - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se a Lei 809/98 e demais
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Municlpio de
Guara;Juava, em 13 de novembro de 2002.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

LEI N' 1195/2002

SÚMULA: Altera dispositivos da Lei
Municipal n" 481/95 de
29/05/1995 - Serviços de
Inspeção Municipal

A Câmara Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Ficam alterados o Inciso 111do
Par"grefn Único do Art. 1', Art. 2' e ~ 2" do Art. 6" da Lei n'
481/95 de 29.05.95, que passam a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.1° ....

Parágrafo Único •...

1- ...

111 ~ nos entrepostos que recebam,
manipulem, armazenem, conservem ou acondicionem
produtos de origem animal.

"Art. 20 ~ Para coordenar e fiscalizar as
atividades inerentes ao art. 10 desta Lei, fica criado o
"Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal
SIM/POA diretamente vinculado à Secretaria Municipal de
Agricultura, e será coordenado por um Médico Veterinário."

"Art. 6° ...

~l' -..,

~ 2° • O montante arrecadado será re-
colhido aos cofres do Municipio, na rubrica da Receita
Tributária código 1.1.2.1.33, devendo retornar para apli-
cação nas atividades de inspeção de produtos de origem
an~maldo Município •.

Art. 2' - O Parágrafo Único do Artigo 5',
passa a ser 9 10, acrescentando 9 2° no mesmo artigo e
acrescenla ~ 5' no Inciso V do Art. 7', da Lei n' 481/95 de
29/05/95, com a seguinte redação:

Art. 5' - ...

~ 1° - A inspeção sanitária deverá ser
exercida por Médico Veterinário devidamente credenciado
pelo Serviço de Inspeção Municipal, podendo ser da
iniciativa privada e/ou do Município.

~ 2' - A fiscalização é obrigatória, de aç30
direta, privativa e não delegável dos órgãos do poder
público, efetuado por servidores públicos fiscais, com poder
de policia para a verificação do cumprimento das deterM

minações da legislação especifica ou dos dispositivos
regulamentares.

Art. 7' - ...

V- •..

~1'- .

~2'- .

~3' - .

~4'- .

~ 5° - O montante arrecadado com multas
será recolhido aos cofres do Município, na rubrica
denominada Outras Receitas Correntes, classificaçao
1.918, devendo retornar para aplicaç30 nas allvidades de
Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Município.

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data
rff> ~lJ;:J nlJblicacão. revocadas as disoosicões em contrário.
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Gabinete do Prefeito do Municlpio de
Guarapuava, em 13 de novembro de 2002.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

DECRETO N° 46512002

o Prefeito do Municipio de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1° - Revogar o Decreto n° 144/98 de
22.10.98, o qual desapropriou os imóveis com áreas de:
13.806,00, objeto da matricula n° 14.877 e 5.933,00 m',
objeto da matricula n° 14.878, registrados no 2° Oficio
Imobiliário, desta Comarca de Guarapuava . Pr.,
pertencente á FIRMA PONTRAC • MÁQUINAS AGRICO-
LAS S.A,

Art. 2° ~ Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito do Municlpio de
Guarapuava, em 12 de novembro de 2002.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

DECRETO N" 466/2002

O Prefeito do Municip,o de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1° - Revogar o Decreto n° 145/98 de
23,10.98, o qual desapropriou o imóvel com área de
43.830,80, objeto da matrícula n° 14.879, registrado no 2°
Ofício Imobiliário, desta Comarca de Guarapuava - Pr.,
pertencente á FIRMA PONTRAC - MÁQUINAS AGRí-
COLAS S.A.

Art. 20 - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 12 de novembro junho de 2002.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

la) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administração

DECRETO N° 46712002

O Prefeito do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas e de acordo com o disposto no Artigo 37 da Lei
Complementar n° 01/91, bem como laudo pericial,

DECRETA

Art. 1° - Fica readaptada a Servidora
SOELI TEREZINHA RODRIGUES MONTEIRO GOMES,
no Cargo de Orientador Educacional, a partir de 11 de
novembro de 2002.

Art. 2° - Face o disposto no Inciso VI do
Artigo 46 da Lei Complementar 01/91, fica vago o Cargo de
Professor Classe V, anteriormente ocupado pela Servidora
readaptada.

Art, 30 - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogando-se, parcialmente, o
Decreto n° 026/96 e demais disposições em contrário

Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 12 de novembro de 2002.

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

<a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administracão
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DECRETO N' 468/2002

o Prefeito do Municipio de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe s~o
conferidas, tendo em vista o que determina o Art. 40, ~ 1",
inciso I da Constituição Federal e Art. 18, inciso I da Lei
Municipal n" 1102/2001, atendendo ao contido no reque-
rimento protocolado sob n' 009/2002 de 01/08/2002,

RESOLVE

Art, l' - APOSENTAR POR INVALIDEZ
PERMANENTE, a Servidora ÁUREA LOZOVEI GUI.
~ARÃES, integrante do Quadro Permanente desta
Municipalidade, lotada na Secretaria de Educaçao e Cul.
tura, exercendo o Cargo de Professor Classe IV, Nlvel 03,
flxando seus proventos de inatividade em R$ 1.642,56 (um
mil, seiscentos e quarenta e dois reais, cinqüenta e seis
centavos), anuais e proporcionais, inclusive adicionais, a
partir de 07 de novembro de 2002,

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario.

Gabinete do Prefeito do Municlplo de
Guarapuava, em 12 de novembro de 2002.

(aI VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

DECRETO N' 470/2002

o Prefeito do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe sao
conferidas, tendo em vista o que determina o Art. 80, 9 10,
da Emenda Conslltucionai n° 20 e Art. 35, Inciso 111, allneas
"a. e "b" da Lei Municipal n° 1102/2001, atendendo ao
contido no requerimento protocolado sob nO 012/2002 de
02/09/2002,

RESOLVE

Art, 1'. APOSENTAR POR TEMPO DE
CONTRIBUiÇÃO, o Servidor SILVIO DOS SANTOS
ARAÚJO, integrant.e do Quadro Permanente desta

exercendo o Cargo de Guardião, fixando seus proventos de
inatividade em R$ 2.024,88 (dois mil, vinte e quatro reais,
oitenta e oito centavos), anuais e proporcionais, inclusive
adicionais, a partir de 06 de novembro de 2002.

Art. 2° - Este Decreto entrara em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito do MuniCípio de
Guarapuava, em 12 de novembro de 2002.

la) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

(a) SÉRGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretário de Administração

MUNiCíPIO DE GUARAPUAVA

GABINETE DO PREFEtTO

RATIFICAÇÃO

REF: PROCESSO 064/2002 • DISPENSA DE LICITAÇÃO
Aquisição de gêneros alimentícios, formulados e
básicos para Merenda Escolar - Recursos do
Convênio FNOE. P.M. A. E. (Programa Municipal de
Alimentação Escolar).

o Gerente Geral no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Prefeito Municipal de
Guarapuava, conforme o Decreto nO298/2001, e com base
no art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,
bem como no parecer da Procuradoria do Municfpio,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.

PUBLIQUE-SE

Guarapuava, 13 de novembro de 2002,

(aI SERGIO AUGUSTO MICHALlSZYN
Gerente Geral
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PORTARIA N,' 214/2002

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO N°: 064/2002 - Dispensa de Licitação

OBJETO: Aquisição de 25.000 (vinle e cinco mil) uno Pão
(tipo cachorro quente, 50 gr.) enriquecido com
15% de farinha multimistura).

CONTRATANTE: Municipio de Guarapuava

CONTRATADA: PROVOPAR - Ação Social de Gua-
rapuava.

VALOR TOTAL: R$ 3.750,00 (três mil e setecentos e
cinqüenta reais).

DATA DA ASSINATURA: 13.11.02

Guarapuava 13 de novembro de 2002.

MUNICiPIO DE GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE OISPENSA

PROCESSO N': 064/2002 - Dispensa de Licitação

OBJETO: Aquisição de:25.000 uno Pão (tipo cachorro
quente, 50 gr) enriquecido com 15% de farinha
multimistura).

CONTRATANTE: Municlpio de Guarapuava

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V, da Lei 8666/93
e alterações posteriores.

RATIFICAÇÃO: 13.11,2002

Sergio Augusto Michaliszyn - Gerente Geral

Guarapuava, 13 de novembro de 2002

o Prefeito do Município de Guarapuava,
Estado do Paranã, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, .

RESOLVE

Criar a Comissão de Avaliação para o
Código de Postura do Município, com os seguintes
representantes:

CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Titular: Luiz Arthur Gapski Pereira
Suplente: Germano Soares Flores:

OUVIDORIA GERAL DO MUNiCípIO
Titular: Angelin Vitorassi Neto
Suplenle: Guilherme Soares;

POlíCIA MILITAR DO PARANÁ
Titular: Marcos Lins Côndola
Suplente: Mauricio Mosere;

PROCURADORIA GERAL DO MUNiCíPIO
Titular: Saulo Francisco Rodrigues Dourado
Suplente: João Carlos Prestes Taques;

CEPLUG - Centro de Planejamento Urbano de Guarapuava
Titular: Ricardo Bavaresco Rodrigues
Suplente: Cássio Pirke/;

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Titular: Janete Probst
Suplente: Antonio Carlos Santos Alves;

GUARATRAN - Departamento de Trânsito de Guarapuava
Tilular.-Maria de Fátima Werneck Lange
Suplente: Néviton de Oliveira Souza;

ACIG • Associação Comercial e Industrial de Guarapuava
Titular: Paulo Renato Schnekenberg
Suplente: Fábio Jorge Palto;

DEPARTAMENTO OE VIGILÃNCIA SANITÁRIA
Titular: Roberto de Almeida Gemignani
Suplente: Ana Lúcia Ribeiro Carvalho;

DEPARTAMENTO DE APROVAÇÃO DE PROJETOS
Titular: Taila Falleiros Lemos Schmilt
Suplente: Rossana Miki Matsubara;

DEPTO, DE FISCALIZAÇÃO GERAL DO MUNICiPIO
.Titular: Dirceu Fiusa
Suplente: Sebastião Ribas Filho.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de
novembro de 2002.

(a) VITOR HUGO RIBEIRO BURKO
Prefeito Municipal

la) SERGIO LUIZ RIBEIRO VITORASSI
Secretario de Administração
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