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ATA Nº 69/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de setembro de 2017, com início às 13 horas e 30
minutos, realizou-se mais uma Sessão Ordinária do Poder Legislativo do Município
de Pato Branco, Sessão Legislativa do ano de 2017, contando com a presença e
participação dos vereadores Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD,
Joecir Bernardi – SD, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Marines Boff Gerhardt –
PSDB, Moacir Gregolin – PMDB e Rodrigo José Correia – PSC. Havendo quórum
legal, sob a presidência do vereador Rodrigo José Correia – PSC foi aberta a sessão
com a leitura de um trecho bíblico feito pelo vereador Fabricio Preis de Mello – PSD.
Em seguida, o vereador Joecir Bernardi – SD foi nomeado secretário “ad hoc”. O
secretário “ad hoc”, Joecir Bernardi – SD fez a leitura da Ata nº 68/2017, da Sessão
Ordinária do dia 25 (vinte e cinco) de setembro de 2017, a qual foi aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes. Ausentes os vereadores: Carlinho Antonio
Polazzo – PROS, Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, Ronalce Moacir Dalchiavan –
PP e Vilmar Maccari – PDT. Prosseguindo, foi feita a leitura das correspondências
recebidas: Ofício/Dir. nº 44/2017 – DepaTran, datado de 26 de setembro de 2017,
assinado pelo Diretor do Departamento de Trânsito de Pato Branco (Depatran),
Valtamiro Wanderlei Santana, em resposta aos ofícios nº 814/2017, nº 815/2017 e nº
829/2017, de autoria dos vereadores Claudemir Zanco – PDT e Rodrigo José Correia
- PSC. Ofícios nº 94/2017/DA e nº 95/2017/DA, datados de 26 de setembro de 2017,
assinados pelo Diretor do Departamento de Administração da prefeitura de Pato
Branco, Cleverson Malagi, em resposta aos ofícios n° 751/2017 e n° 770/2017, de
autoria dos vereadores Carlinho Antonio Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PDT,
Fabricio Preis de Mello – PSD, Joecir Bernardi – SD, José Gilson Feitosa da Silva – PT,
Marines Boff Gerhardt – PSDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir
Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari - PDT. Convite enviado pela Prefeitura de Pato
Branco, para inauguração da Praça do Bairro Alvorada, a ser realizada no dia 29 de
setembro de 2017, às 17h15min, na Rua Princesa Isabel (em frente ao Corpo de
Bombeiros), no Bairro Alvorada. Na sequência, foram lidos e deferidos os
requerimentos dos senhores vereadores. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando para que através do departamento competente, seja
feita a instalação da tubulação de rede pluvial na Travessa Javali, no Bairro Bortot, e
que a mesma seja incluída no Programa Asfalto 100%. Do vereador Fabricio Preis de
Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado
ao Executivo Municipal, solicitando para que através do departamento competente,
inclua no Programa Asfalto 100% a Rua Antônio Franco, no Bairro Bortot. Do
vereador Joecir Bernardi - SD, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que através do
departamento competente, realize com urgência a substituição de lâmpada em frente
à residência nº 230, na Rua Possídio Salomoni, no Bairro Cristo Rei. Do vereador
Moacir Gregolin - PMDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo
seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao departamento competente, que
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instale elementos de controle de trânsito em frente de todas as escolas de nossa
cidade, para prevenir e evitar acidentes como o ocorrido no dia 25 de setembro de
2017, onde uma criança foi atropelada na faixa de pedestres em frente a Escola La
Salle. Do vereador Moacir Gregolin - PMDB, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao
departamento competente, que instale elementos de controle de trânsito nas
proximidades da praça pública do Bairro Santa Terezinha, atendendo pedidos de
moradores e membros da 1ª Igreja do Evangelho Quadrangular. Do vereador
Rodrigo José Correia - PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requerendo seja oficiado ao Órgão Gestor do Transporte Coletivo de Pato Branco,
para que informe o motivo pelo qual a Empresa Brantur que faz a linha Itapejara D’
Oeste/Pato Branco está proibida de fazer parada no ponto da Rua Caramuru em
frente ao Correios. Do vereador Rodrigo José Correia - PSC, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Departamento
Municipal de Trânsito, solicitando para que realize melhorias na sinalização
horizontal e vertical no cruzamento das Ruas Arariboia e Itapuã, nas proximidades
da Escola Municipal Jurema Ceni, bem como em horário de pico disponibilize um
agente para orientação do tráfego. Dos vereadores Fabricio Preis de Mello – PSD e
Rodrigo José Correia - PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
reiterando pedido, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, para que
através do departamento competente, sejam enviadas informações referentes aos
reajustes no vale alimentação dos servidores públicos municipais. Dos vereadores
Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD, Joecir Bernardi – SD, José
Gilson Feitosa da Silva – PT, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin –
PMDB e Rodrigo José Correia – PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao departamento
competente, que seja acatada a vontade dos professores em ampliar para mais 30
(trinta dias) o estudo para reformulação do Plano de Cargo e Salários da Educação
vigente. Segundo a categoria o Plano elaborado pelo Sr. Jacir Bombonato Machado
não atende aos anseios da classe, esclarecendo que os estudos apontam para uma
desvalorização dos profissionais, o que é um retrocesso nos avanços adquiridos nos
últimos 10 anos. Do vereador Moacir Gregolin - PMDB, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, indicando que
o mesmo crie um parque destinado ao lazer para os moradores do Bairro São
Francisco e região, nos mesmos moldes dos que estão em fase de conclusão em
outras regiões de nossa cidade. Todas as proposições foram aprovadas por
unanimidade dos vereadores presentes. Foi lida a Moção de Aplauso de autoria da
vereadora Marines Boff Gerhardt – PSDB, a ser concedida a Rosemary de Ross por
ocasião do lançamento do livro “Viver pela Fé – Mensagens e Orações para cada dia
do ano”. Rosemary de Ross, filha de Alcides de Ross (in memorian) e Madalena
Liston de Ross, nasceu no dia 07 de março de 1966 na cidade de Francisco Beltrão –
PR. Nasceu com paralisia cerebral, tem dificuldade de coordenação motora, o que
não a impossibilitou de estudar, trabalhar e escrever. Apesar dos inúmeros
obstáculos e preconceitos que enfrentou, com o apoio incondicional da sua família,
buscou superar todas as suas limitações. Sempre gostou muito de ler e escrever.
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Reside há mais de 30 anos em Pato Branco/PR. Na atualidade, trabalha em uma
empresa por meio período e faz cursos de aperfeiçoamentos. No outro período se
dedica à leitura e à escrita. Também escreve mensagens, muitas das quais, circulam
pelos meios de comunicações e principalmente pela internet, sobre os mais diversos
temas. Católica, após vivenciar uma profunda experiência de oração com Nossa
Senhora, começou sua carreira como escritora, buscando evangelizar por meio da
linguagem escrita. Livros publicados: “UMA MENSAGEM POR DIA, O ANO
TODO”, editado pela Paulinas Editora/SP e lançado em todo o Brasil no mês de
maio de 2006. No mesmo ano, o livro foi incluído no catálogo de títulos a serem
comercializados na Frankfurt Book Fair 2006, realizado na Alemanha. Teve seus
direitos autorais cedidos para a Paulinas da Venezuela, pela qual foi traduzido para
o Espanhol, e está sendo comercializado e distribuído para toda a América Latina
desde fevereiro de 2012; “MENSAGENS E ORAÇÕES PARA DIVERSAS
SITUAÇÕES DO DIA-A-DIA”, editado pela Paulinas Editora /SP no mês de outubro
de 2010, no mesmo ano se fez presente na Frankfurt Book Fair 2010 (Alemanha). Teve
seus direitos autorais cedidos para a Paulinas da Colômbia, pela qual foi traduzido
para o Espanhol e está sendo comercializado e distribuído para toda América Latina
desde setembro de 2013; “ENSINAMENTOS DE JESUS PARA VIVENCIAR NO DIA
A DIA”, editado pela Paulinas Editora/SP no mês de outubro de 2013, no mesmo
ano se fez presente na Frankfurt Book Fair 2013 (Alemanha); “AUDIOLIVRO UMA
MENSAGEM POR DIA, O ANO TODO”, lançado pela Paulinas Editora/SP no mês
de dezembro de 2013; “EBOOK ENSINAMENTOS DE JESUS PARA VIVENCIAR
NO DIA A DIA”, digitalizado pela Paulinas Editora/SP no mês de outubro de 2015;
“VIVER PELA FÉ – MENSAGENS E ORAÇÕES PARA CADA DIA DO ANO”,
lançado pela Paulinas Editora/SP no mês de agosto de 2017. Formada em Letras pela
Funesp (Fundação de Ensino Superior de Pato Branco) – atual UTFPR (Universidade
Federal Tecnológica do Paraná). Cursou Teologia para Leigos e Educação, Política e
Fé pela Famipar (Faculdade Missioneira de Cascavel). É membro da Academia de
Letras e Artes de Pato Branco – ALAP. Rotariana, participa do Rotary Club de Pato
Branco – Guarani. A Câmara Municipal de Pato Branco reconhece e aplaude
Rosemary de Ross pelo lançamento do livro “Viver pela Fé – Mensagens e Orações
para cada dia do ano”. Não havendo novos projetos para serem lidos, passou-se ao
espaço das lideranças partidárias. Fizeram uso da palavra os vereadores José Gilson
Feitosa da Silva, líder do PT; Claudemir Zanco, líder do governo municipal; Fabricio
Preis de Mello, líder do PSD e Moacir Gregolin, líder do PMDB. Continuando,
procedeu-se imediatamente a apreciação da ordem do dia: Aprovado em segunda
discussão e votação, votação simples, com 6 (seis) votos e 4 (quatro) ausências, o
Projeto de Lei n° 133/2017, Mensagem nº 79/2017, que autoriza o Executivo
Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2017, no valor de R$ 109.874,88
(cento e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
Aprovado em segunda discussão e votação, votação simples, com 6 (seis) votos e 4
(quatro) ausências, o Projeto de Lei n° 134/2017, Mensagem nº 80/2017, que autoriza
o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2017, no valor de R$
9.255,19 (nove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos). Ausentes
na sessão e consequentemente na discussão e votação dos projetos constantes na
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presente ordem do dia os vereadores: Carlinho Antonio Polazzo – PROS em virtude
de viagem internacional à Portugal e Itália, por razões particulares; Ronalce Moacir
Dalchiavan - PP por motivo de viagem anteriormente agendada ao Marrocos; Vilmar
Maccari considerando que está participando do curso “Plano Diretor Revisão e
Aperfeiçoamento”, nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2017 em Curitiba – PR; e
Marco Antonio Augusto Pozza – PSD. Finda a ordem do dia, fez uso da palavra no
espaço da Tribuna Livre o Senhor Eder Borges, onde apresentou o movimento Escola
sem Partido, detalhando os objetivos, metas e finalidades do projeto. Na sequência,
passou-se ao espaço das explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores
Moacir Gregolin – PMDB, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Joecir Bernardi – SD,
Claudemir Zanco – PDT e Marines Boff Gerhardt – PSDB. Não havendo mais
vereadores interessados em fazer o uso da palavra e nada mais a ser tratado, às
14h24min foi encerrada a sessão. Lavramos a presente ata, que depois de lida e
aprovada será assinada pelos de competência. O arquivo audiovisual na íntegra
desta sessão encontra-se arquivado na Secretaria, bem como, está disponível na
homepage
da
Câmara
Municipal,
no
endereço
eletrônico
“www.camarapatobranco.com.br”.
Pato Branco, 27 de setembro de 2017.

Rodrigo José Correia
Presidente em exercício

Joecir Bernardi
Secretário “ad hoc”
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