Os benefícios dos exercícios físicos são fundamentais para uma vida
saudável. Em 2020, como coordenador da Frente Parlamentar do Paradesporto e membro da Comissão de Esporte da ALEP, apresentei diversos Projetos de Leis e desenvolvi algumas atividades, sempre voltadas
para o fomento e promoção do esporte no Estado do Paraná.
'HVWDFRDTXLRSURMHWRȊ3HGDOD3DUDQ£2'HVDȴRGDΖQFOXV¥Rȋ2SURMHWRGHFLFOLVPRPHWURX[HPXLWRVGHVDȴRVXPGHOHVIRLPRVWUDUDVGLȴFXOGDGHVTXHSRGHPOLPLWDUDSHVVRDFRPGHȴFL¬QFLDQRVHXGLDDGLD
Visitamos cerca de 20 cidades e conversei com mais de 40 gestores de
LQVWXL©·HVTXHGHVHQYROYHPSURMHWRVSDUDDWHQGHU3HVVRDVFRP'Hȴ
FL¬QFLD 3&' 
Em 2021 ampliaremos nossos trabalhos e projetos voltados às institui©·HVTXHDWXDPFRPSHVVRDVGHȴFLHQWHVDVVLPFRPRDWOHWDVGHGLYHUsas modalidades do Paradesporto paranaense.

Vitamina D x Covid 19
O que você precisa
saber!

Na abertura do Primeiro Eixo, a coordenadora de Educação
Especial da Secretaria de Estado da Educação, Ângela
0HUFHU FRPHQWRX VREUH RV SULQFLSDLV GHVDȴRV GD HGXFDção inclusiva.
$3URIl/XFLDQD$TXLOHV6OHXWMHVFKHIHGR1¼FOHR5HJLRQDO
GH(GXFD©¥RGH3RQWD*URVVDIDORXVREUHDLPSRUW¤QFLDGR
conhecimento para os professores e as famílias que tem
SHVVRDV FRP GHȴFL¬QFLD $ 3URIl 'UD (OL]DEHWK 5HJLQD
Streisky de Farias em sua palestra explicou a exclusão de
SHVVRDVFRPGHȴFL¬QFLDQDVRFLHGDGHȊ'LDJQµVWLFR1¥R«
'HVWLQR«3RQWRGH3DUWLGDȋIRLDSDOHVWUDPLQLVWUDGDSHOD
3URIl'UD/XFLD9LUJLQLD0DQFDV]9LJLQKHVNL$MRYHP$QD
Luiza de Freitas Vieira, pessoa com Síndrome de Down,
funcionária do Setor de Administração nos relatou sua
H[SHUL¬QFLDHVFRODUHQRWUDEDOKR

No 2º Eixo tivemos a participação da jovem Julia Wilpert,
pessoa com autismo, que cursa formação de docentes no
município de Castro.
As convidadas que debateram o tema foram a Profª Dra.
Nelly Narcizo de Souza, que abordou a Base Nacional
&RPXP &XUULFXODU (GXFD©¥R ΖQIDQWLO H ΖQFOXV¥R $ 3URIl
Ana Paula Patente falou sobre a importância dos anos
LQLFLDLVGHHQVLQRQDDSUHQGL]DJHPGDVSHVVRDVFRPGHȴFL¬QFLDWHQGRQDVHTX¬QFLDD3URIl0D(OL]D5LEDV*UDFLQR
apresentado como a inclusão deve ser trabalhada na prática nas escolas.

Participaram desta etapa a profª Karine Andrejeski,
SHVVRD VXUGD TXH OHFLRQD OLEUDV QR &(/(0 &HQWUR GH
/¯QJXDV(VWUDQJHLUDV0RGHUQDV HQRFXUVRGHIRUPD©¥R
GHGRFHQWHVQRΖQVWLWXWRGH(GXFD©¥RGH3RQWD*URVVD
O Profº Dr. Lucelmo Lacerda abordou em sua palestra a
“Análise do Comportamento Aplicada na Escola para
3HVVRDVFRP7UDQVWRUQRGR(VSHFWUR$XWLVWDȋ
$ 3URIl 0D 1DWDOLH %ULWR $UDULSH GHEDWHX FRP RV SUHsentes na live sobre “Como Preparar um Plano de
(QVLQRΖQGLYLGXDOȋ

2HVWXGDQWHGRFXUVRW«FQLFRGHLQIRUP£WLFD+XPEHUWR
'XSRQWSHVVRDFRPDXWLVPRUHODWRXVXDH[SHUL¬QFLDQD
ΖQLFLD©¥R &LHQW¯ȴFD HP )¯VLFD QD 8(3*  8QLYHUVLGDGH
(VWDGXDOGH3RQWD*URVVD$OLYHFRQWRXWDPE«PFRPD
presença da jornalista, especialista em autismo e neuURSVLFRSHGDJRJLD-XOLDQD7HUHQFLRTXHWUDWRXGRWULS«
)DP¯OLD (VFROD H 6D¼GH &OHXFL 0DUD %DUERVD 0DUWLQV
WUDWRXHPVXDDSUHVHQWD©¥RȊ2TXH«VHUSDLHP¥HGH
XPDFULDQ©DFRPGHVHQYROYLPHQWRDW¯SLFRȋ
1DVHTX¬QFLDWLYHPRVDSDUWLFLSD©¥RGDSURIHVVRUDHSVLFRSHGDJRJD6DPLD2PDLULGH)R]GRΖJXD©XTXHUHODWRX
FRPR DV DVVRFLD©·HV GH SHVVRDV FRP GHȴFL¬QFLD V¥R
FRQVWLWX¯GDV6HJXLGDGDSUHVLGHQWHGRΖQVWLWXWR'LYHUVD
2EVHUYDWµULRGDΖQFOXV¥R&«OLD5HJLQD6DQWRV&DUUHLUDV
TXH WUDWRX GD LPSRUW¤QFLD GR ΖQVWLWXWR QD OXWD SHORV
GLUHLWRVGDVSHVVRDVFRPGHȴFL¬QFLDGH3RQWD*URVVDH
UHJL¥RGRV&DPSRV*HUDLV
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33 PROJETOS DE LEIS
APRESENTADOS

&RQKH©D QRVVRVb 3URMHWRV GH /HLVb DSUHVHQWDGRV FRPR DXWRU H FRDXWRU HP 
&RQWLQXRIRFDGRQDLQFOXV¥RVRFLDOGDVSHVVRDVFRPGHȴFL¬QFLDSRUPHLRGRSDUDGHVSRUWR H SULPHLUD LQI¤QFLD 7DPE«P ȴUPH QR FRPSURPLVVR GH PHOKRUDU DV
FRQGL©·HVGDHGXFD©¥RVD¼GHHVHJXUDQ©DS¼EOLFD

PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PcD
PL 159/20

ΖQVWLWXLQRFDOHQG£ULRRȴFLDOGHHYHQWRVGR(VWDGRGR3DUDQ£
R'LD(VWDGXDOGD0LHORPHQLQJRFHOHFRPHPRUDGRDQXDOPHQWH
na data de 25 de outubro.

PL 160/20
Dispõe sobre a prática de Equoterapia no âmbito do Estado do Paraná e
determina que os atendimentos devem ser feitos por uma equipe
PXOWLSURȴVVLRQDOFRPSRVWDSRUP«GLFRP«GLFRYHWHULQ£ULRSVLFµORJR
ȴVLRWHUDSHXWDHSURȴVVLRQDLVGDHTXLWD©¥R

PL 347/20
Dispõe sobre a utilização de recursos de acessibilidade na publicidade,
QRVSURQXQFLDPHQWRVHQRVGLVFXUVRVRȴFLDLVGRVUJ¥RVH(QWLGDGHV
da Administração Estadual do Paraná.

PL 421/20

ΖQVWLWXLQRFDOHQG£ULRRȴFLDOGHHYHQWRVGR(VWDGRGR3DUDQ£R'LD(VWDGXDO
da Equoterapia, comemorado na data de 10 de maio.

PL 449/20
$OWHUDRSUD]RGHYDOLGDGHGRODXGRP«GLFRSHULFLDO
que atesta o Transtorno do Espectro Autista - TEA.

PL 452/20

(VWDEHOHFHUHVHUYDGHYDJDVGHVWLQDGDVDSHVVRDVFRPGHȴFL¬QFLD
nos concursos seletivos para ingresso em cursos de instituições
HVWDGXDLVGHHQVLQRVXSHULRUHGHHQVLQRUHJXODUHW«FQLFRGHQ¯YHO
P«GLR

PL 534/20

Dispõe sobre a obrigatoriedade por parte dos hospitais públicos e privados
GRUHJLVWURHGDFRPXQLFD©¥RLPHGLDWDGHUHF«PQDVFLGRVFRPTXDOTXHU
GHȴFL¬QFLD¢VLQVWLWXL©·HVHQWLGDGHVHDVVRFLD©·HVHVSHFLDOL]DGDV

PL 545/20

'LVS·HVREUHDREULJDWRULHGDGHGD5HGH3¼EOLFDH3ULYDGDGH6D¼GHGR(VWDGR
GR3DUDQ£GHUHDOL]DUHPUHF«PQDVFLGRVH[DPHGHVWLQDGRDLGHQWLȴFDUD
GRHQ©D$WURȴD0XVFXODU(VSLQKDO$0(

PL 558/20

08

'LVS·HVREUHDFRQFHVV¥RSHOD$GPLQLVWUD©¥R3¼EOLFD'LUHWDHΖQGLUHWDGR
Estado do Paraná de condições especiais de trabalho ao Servidor Público
(VWDGXDOFRPGHȴFL¬QFLDRXGRHQ©DJUDYH

PL 592/20

Projeto dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar especial para alunos
com restrições alimentares nas escolas públicas estaduais do Paraná.

PL 630/20
'LVS·HVREUHDXWLOL]D©¥RGR6¯PERORΖQWHUQDFLRQDOGH
Acessibilidade no Estado do Paraná.

PL 646/20
'LVS·HVREUHDDGR©¥RSHOD5('((67$'8$/GH(QVLQRGR3DUDQ£GR6LVWHPD
GHΖQFOXV¥R(VFRODUEDVHDGDQD$Q£OLVHGR&RPSRUWDPHQWR$SOLFDGD$%$

SEGURANÇA
PL 111/20
'LVS·HVREUHDFULD©¥RGD&DUWHLUDGHΖGHQWLȴFD©¥R(VWXGDQWLOGR3DUDQ£&Ζ(35

PL 228/20
Altera a Lei n° 14.268, de 22 de Dezembro de 2003, que institui indenização
por morte ou invalidez de integrantes dos Quadros da Polícia Civil, Polícia
&LHQW¯ȴFDHGD3RO¯FLD0LOLWDUGR(VWDGRHGDV&DUUHLUDVGH$JHQWH3HQLWHQFL£ULR
e de Agente de Execução.

PL 435/20
ΖQVWLWXLHPFDU£WHUSHUPDQHQWHD)RU©D7DUHIDGH'HIHVDGRΖGRVRSDUD
garantia dos direitos, prevenção e combate aos crimes contra os idosos,
LQWHJUDGDSRUUHSUHVHQWDQWHVGRVWU¬VSRGHUHVGR(VWDGRHGDVRFLHGDGH
organizada.

PL 468/20
Projeto visa instituir o Dia Estadual do Veterano das
Forças Armadas do Brasil na data de 02 de setembro.

PL 491/20
Altera os artigos 2º, 3º, 5º e 9º da Lei nº 19.935, de 24 de setembro de 2019,
que dispõe sobre nova fonte de captação de recursos e previsão de aquisição
de uniformes.
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PL 532/20

Altera a Lei nº 5.940, de 08 de maio de 1969, que dispõe sobre a promoção de
3UD©DVGD3RO¯FLD0LOLWDUGR3DUDQ£FULDQGRRFULW«ULRGHDQWLJXLGDGHSDUDDV
SURPR©·HV¢JUDGXD©¥RGH6XEWHQHQWHVGD3RO¯FLD0LOLWDUGR3DUDQ£

PL 569/20
$OWHUDRΖQFLVRΖGR$UWGD/HLQ|GHGHPDLRGHTXHGLVS·H
VREUHDSURPR©¥RGH3UD©DVGD3RO¯FLD0LOLWDUGR3DUDQ£

SAÚDE
PL 18/2020

&RQFHGHR7¯WXORGH8WLOLGDGH3¼EOLFD(VWDGXDO¢$VVRFLD©¥R$GRWHFRP
&RQVFL¬QFLDFRP6HGHQR0XQLF¯SLRGH&XULWLED(VWDGRGR3DUDQ£

PL 128/20
Dispõe sobre o aproveitamento de alimentos destinados ao consumo humano,
por doação, nos estabelecimentos comerciais localizados no Estado do Paraná.

PL 167/20
Dispõe sobre diretrizes e medidas de saúde para o enfrentamento e
LQWHUYHQ©¥RLPHGLDWDHPVLWXD©¥RGHHPHUJ¬QFLDHPFDVRGHHQGHPLDV
epidemias e pandemias, e do novo Coronavírus.

PL 257/20
Força Estadual da Saúde do Paraná. A proposta, que envolve colaboradores
da área da saúde previamente cadastrados, foi idealizada para agir em casos
de epidemias, pandemias, desastres, catástrofes e eventos de massa com
DSRLRW«FQLFRDRVPXQLF¯SLRV

PL 319/20
Estabelece requisitos de segurança da saúde para a prestação de serviços
HVVHQFLDLVHQ¥RHVVHQFLDLVGXUDQWHDYLJ¬QFLDGD(PHUJ¬QFLD6DQLW£ULD
decorrente do Coronavírus - Covid-19, no Estado do Paraná.

PL 376/20

'LVS·HVREUHDLPSOHPHQWD©¥RSURYLVµULDGRWUDQVSRUWHFRPSOHPHQWDU
S¼EOLFRGHSHVVRDVHPWRGRVRV0XQLF¯SLRVGR3DUDQ£DVHUUHDOL]DGRSRU
YH¯FXORVGHWUDQVSRUWHHVFRODUHVHGHWXULVPRFRPRPHGLGDGHXUJ¬QFLD
para evitar a propagação da Covid-19.

PL 395/20
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Dispõe sobre a comunicação por ambiente digital para visitas familiar e
DVVLVW¬QFLDUHOLJLRVDQDIRUPDGRDUWLJR|GD/HLQ|GHGHIHYHUHLUR
de 2009, em hospitais públicos, privados, de campanha no período em que
perdurar a pandemia de Covid-19.

PL 478/20

$OWHUDD/HLQ|GHGH-DQHLURGHTXHΖQVWLWXLR3URJUDPD
Leite das Crianças.

PL 527/20
Dispõe sobre a inclusão da dosagem de Vitamina D, no rol de exames de rotina
solicitados nas unidades de saúde do Estado do Paraná, a respectiva dispensação
do medicamento.

PL 616/20

Dispõe sobre a ampliação do rastreamento precoce para mais de 100 doenças
no exame do teste do pezinho em crianças nascidas nas maternidades e casas
hospitalares do Paraná.

ESPORTE
PL 78/20

5HFRQKHFHR)RRWJROIFRPRPRGDOLGDGHHVSRUWLYDQR(VWDGRGR3DUDQ£

PL 251/20
&RQFHGHR7¯WXORGH8WLOLGDGH3¼EOLFDDRΖQVWLWXWRGH*LQ£VWLFD$UW¯VWLFD
3DUDQDHQVH Ζ*$3 FRPVHGHQRPXQLF¯SLRGH&XULWLED

INFRAESTRUTURA
PL 599/20

'LVS·HVREUHOLPLWHVSDUDDFHOHEUD©¥RGHFRQY¬QLRVGHGHOHJD©¥RGH
VHUYL©RV3¼EOLFRV5RGRYL£ULRV(VWDGXDLVSRUSDUWHGR3RGHU([HFXWLYR

INCENTIVO FISCAL
PL 570/2020

7UDWDGREHQHI¯FLRGHLVHQ©¥RVREUHRΖ&06HDGRWDRXWUDVSURYLG¬QFLDV
sobre operações com armas de fogo e munições, desde que destinadas a
FD©DGRUHVDWLUDGRUHVHFROHFLRQDGRUHVUHJLVWUDGRVQRVµUJ¥RVFRPSHWHQWHV
e residentes no Paraná.

Lei nº 20.089/19
Dispõe sobre a obrigação das operadoras de
WHOHIRQLDĆ[DRXPµYHOGHJDUDQWLUHPD
LGHQWLĆFD©¥RGDVFKDPDGDVWHOHI¶QLFDV

Lei nº 20.187/20
'LVS·HVREUHGLUHWUL]HVHPHGLGDVGHVD¼GH
SDUDRHQIUHQWDPHQWRHLQWHUYHQ©¥R
LPHGLDWDHPVLWXD©¥RGHHPHUJ¬QFLDHP
FDVRGHHQGHPLDVHSLGHPLDVHSDQGHPLDV
HGRQRYRFRURQDY¯UXV

Lei nº 20.240/20
'LVS·HVREUHD)RU©D(VWDGXDOGD6D¼GH
GR3DUDQ£

Lei nº 20.339/20
'LVS·HQR¤PELWRGR(VWDGRGR3DUDQ£
VREUHDFXVWµGLDGHSROLFLDLVHERPEHLURV
PLOLWDUHVSROLFLDLVFLYLVHDJHQWHV
SHQLWHQFL£ULRVSUHVRVSURYLVRULDPHQWH

Lei nº 20.352/20
&RQFHGHR7¯WXORGH8WLOLGDGH3¼EOLFD¢
$VVRFLD©¥R$GRWHFRP&RQVFL¬QFLDFRP
VHGHQR0XQLF¯SLRGH&XULWLED

Lei nº 20.353/20
,QVWLWXL R 'LD (VWDGXDO GR 9HWHUDQR GDV
)RU©DV$UPDGDVGR%UDVLOFRPHPRUDGR
DQXDOPHQWHHPGH6HWHPEUR

Lei nº 20.371/20
)LPGRSUD]RGHYDOLGDGHGR/DXGR
0«GLFR3HULFLDOTXHDWHVWDR7UDQVWRUQR
GR(VSHFWUR$XWLVWD7($

Lei nº 20.377/20
 ,QVWLWXL R 'LD (VWDGXDO GD (TXRWHUDSLD
FRPHPRUDGRDQXDOPHQWHQRGLD
GH0DLR

,QVWLWXLR'LD(VWDGXDOGD0LHORPHQLQJRFHOH
FRPHPRUDGRDQXDOPHQWHQRGLD
GH2XWXEUR

Lei nº 20.443/20
Dispõe sobre o ingresso de pessoas
SRUWDGRUDVGHGHĆFL¬QFLDQDVLQVWLWXL©·HV
HVWDGXDLVGHHGXFD©¥RVXSHULRUH
LQVWLWXL©·HVHVWDGXDLVGHHQVLQRW«FQLFR

Foram R$ 2.000.000,00 (dois milhões) em equipamentos para

os municípios do Paraná para atender a construção de unidades rurais,
equipamentos agrícolas, recape asfáltico, ambulâncias e equipamentos
esportivos e de lazer.

5PLOSDUDUHIRUPDVGHJLQ£VLRVHPQRVVDVHVFRODVH
NLWVGHPDWHULDLVHVSRUWLYRV
5PLOK·HVSDUDRVKRVSLWDLVVHHTXLSDUHPHPHOKRUDUHP
RDWHQGLPHQWRS¼EOLFR
FDGHLUDVHVSRUWLYDVGHURGDVSDUDDWHQGHURVDWOHWDVGR
SDUDGHVSRUWRSDUDQDHQVH

Com

recursos

do

Programa

Paraná

Mais

Cidades,

viabilizamos a aquisição de aparelho de Raio X, furgão e van
para transporte de materiais. O elo principal do Mandato com
o Regimento é a manutenção do projeto de equoterapia que
atente anualmente cerca de 600 pessoas. Trabalhamos em
conjunto para divulgar o projeto de equoterapia e ampliar
suas ações pelo Estado.

Entregamos 40 cadeiras de rodas para prática do rugby e
basquete paralímpicos. Os equipamentos são de extrema
importância para o desempenho dos atletas e equipes. Cada
atleta precisa ter uma cadeira sob medida para que seu
desempenho seja pleno.

Apoiamos o Corpo de Bombeiros e o Grupo de Operações
de Socorro Tático (GOST) de Curitiba com R$ 230 mil
destinados para a aquisição de uma ambulância, uma van e
um veículo de transporte, equipamentos que ajudam no
combate ao incêndio em todo Paraná.

Encaminhamos recursos de R$1 milhão para o Hospital
Erastinho. Este valor foi utilizado para compra de
equipamentos e mobiliário da unidade que atenderá
crianças e adolescentes que estão em tratamento de
câncer.

Uma singela homenagem recebida pela Administração do
Hospital Erastinho, pelo apoio prestado por mim a esta
valorosa instituição.
Erastinho é o primeiro hospital oncopediátrico do Sul do
Brasil. A unidade funcionará dentro do complexo Erasto
Gaertner, com 4.800m² dedicados ao tratamento do câncer
de crianças e adolescentes.

Municípios do nosso Paraná receberam ambulâncias para
atendimento emergencial básico e transporte de pacientes,
equipamentos de Raio X e recursos para construção de
unidade de apoio rural.

Recursos destinados para reformas de quadras esportivas,
kits de material esportivo e equipamentos para instalação de
academia ao ar livre.

Atuando na coordenação da Frente
Parlamentar do Paradesporto, saí de
Curitiba, no dia 23 de novembro, com o
GHVDȴRGHIRPHQWDURFLFOLVPRHRSDUDFLFOLVPRHWDPE«PVHQVLELOL]DUDLPportância da inclusão social, iniciação
esportiva, lazer para crianças, adolesFHQWHVHSHVVRDVFRPGHȴFL¬QFLD

Foram mais de 1.500 km percorridos
de bicicleta, durante 16 dias de
viagem. Visitamos mais de 20 cidades
paranaenses conhecendo a realidade
de 40 instituições. Todas com muita
KLVWµULDGHWUDEDOKRHFDULQKR¢VSHVVRDV FRP GHȴFL¬QFLD (VWH IRL R
resumo da primeira edição do Pedala
3DUDQ£2'HVDȴRGDΖQFOXV¥R

Foram 16 dias de percurso. Neste período o Pedala Paraná conheceu a rotina de dezenas de instituições, a realidade de centenas de
IDP¯OLDVDVGLȴFXOGDGHVHQIUHQWDGDVSRUPLOKDUHVGHSHVVRDVFRP
GHȴFL¬QFLD DVVLP FRPR DV GLȴFXOGDGHV H GHVDȴRV GRV JHVWRUHV H
voluntários dessas instituições.
Em todos os locais fomos recebidos com imensa atenção e carinho.
Tive a oportunidade de apresentar nosso trabalho e nossos projetos. Acompanhamos como o esporte e o paradesporto transformam diariamente a vida de milhares de paranaenses, oferecendo
qualidade de vida, inclusão e cidadania.
Em nosso site www.deputadoeverton.com.br YRF¬ YDL HQFRQWUDU
fotos, depoimentos e vídeos desta oportunidade que a vida me proporcionou.

S¯PEROR 8QLYHUVDO GH $FHVVLELOLGDGH

GD 2UJDQL]D©¥R GDV 1D©·HV 8QLGDV
218
O logotipo simboliza a esperança e a
igualdade de acesso para todos.

'HVHQYROYLGR SHODV 1D©·HV 8QLGDV
218 HPSDUDLGHQWLȴFDUWRGRVRV
serviços e locais acessíveis à pessoas
FRP GHȴFL¬QFLD  2 GHVHQKR UHSUHVHQWD
WRGDVDVYHUWHQWHVGDDFHVVLELOLGDGHVHUviços, tecnologias de comunicação,
assim como o acesso físico.
QHXWURHLPSDUFLDO&RQKHFLGRWDPE«P
FRPRȊ7KH$FFHVVLELOLW\ȋRXȊ$$FHVVLELOLGDGHȋ HP WUDGX©¥R OLYUH SDUD R SRUWXJX¬V
$VVLP«SRVV¯YHODȴUPDUTXHDDFHVVLELOLGDGHDO«PGHSURSRUFLRQDUDWRGDSRSXlação o direito de ir e vir, com segurança
HRPHOKRUJUDXGHLQGHSHQG¬QFLDSRVV¯vel, garante a inclusão em todos os ambientes necessários para qualquer indivíduo.
Apresentei o Projeto de Lei nº 630/20
que dispõe sobre a utilização do símbolo internacional de acessibilidade
no Estado do Paraná.

&RPR &RRUGHQDGRU GD )UHQWH 3DUODPHQWDU GR 3DUDGHVSRUWR H GD )UHQWH 3DUOD
PHQWDUGD3ULPHLUD,QI¤QFLDDWXDQGRDLQGDQDV&RPLVV·HVSHUPDQHQWHVGD$/(3
WHQKRUHVSRQVDELOLGDGHVHPDOJXPDV£UHDVGRLQWHUHVVHFROHWLYR&RPDSUHPLVVD
GHVHUYLUFRPRRULHQWD©¥RSDUDTXHRVFLGDG¥RVSRVVDPWHUDFHVVR¢LQIRUPD©¥RH
FRQKHFHUHPTXDLVV¥RRVVHXVGLUHLWRVGHVHQYROYLFDUWLOKDVTXHWUD]HPFRQFHLWRV
GLFDVWHUPLQRORJLDVHRULHQWD©·HV9RF¬SRGHUHWLUDUXPH[HPSODUHPQRVVRJDEL
QHWHHVHGHVHMDUEDL[DUGLUHWDPHQWHGRVLWHwww.deputadoeverton.com.br

&DUWLOKDGD)UHQWH
3DUODPHQWDUGR3DUDGHVSRUWR

&DUWLOKDGD5HGHGH3URWH©¥R
GDΖQI¤QFLDH$GROHVF¬QFLD
QR3DUDQ£

&DUWLOKDGD5HGHGH3URWH©¥R
GD0XOKHU3DUDQDHQVH

41 99603 - 5101
/SubtenenteEverton
@subten_everton
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