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ATA Nº 92/2017
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
Aos 6 (seis) dias do mês de dezembro 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 Carlinho Antonio Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PDT, Fabricio
Preis de Mello – PSD, Joecir Bernardi – SD, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Marco
Antonio Augusto Pozza – PSD, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin –
PMDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar
Maccari – PDT. Havendo quórum legal, sob a presidência do vereador Carlinho
Antonio Polazzo – PROS foi aberta a sessão com a leitura de um trecho bíblico feito
pelo vereador Claudemir Zanco – PDT. Estando presente no plenário o vice-prefeito
do Município de Pato Branco, Robson Cantu, o presidente da Câmara Municipal,
vereador Carlinho Antonio Polazzo - PROS convidou-o para tomar assento junto a
Mesa Diretora. Em seguida, o 1° Secretário, Marco Antonio Augusto Pozza – PSD fez
a leitura da Ata nº 91/2017, da Sessão Ordinária do dia 4 (quatro) de dezembro de
2017, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Prosseguindo, foi feita a
leitura das correspondências recebidas: Ofício nº 36/2017, datado de 04 de dezembro
de 2017, assinado pelo Secretário Municipal de Planejamento Urbano, Emerson
Carlos Michelin, em resposta ao item nº 09 do ofício nº 416/2017, de autoria dos
vereadores Claudemir Zanco – PDT, Marco Antonio Augusto Pozza – PSD e Marines
Boff Gerhardt – PSDB. Ofício n° 188/2017-SEO, datado de 04 de dezembro de 2017,
assinado pelo Secretário Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos,
Frederico Demario Pimpão, em resposta ao ofício n° 976/2017, de autoria do
vereador Rodrigo José Correia - PSC. Ofício n° 46/2017/SAF, datado de 05 de
dezembro de 2017, assinado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças,
Mauro José Sbarain, encaminhando esclarecimentos solicitados na audiência pública
da LOA realizada no dia 27 de novembro de 2017, sobre o valor da dívida fundada
no município e relatório da natureza da despesa segundo as categorias econômicas
da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e do Departamento de Trânsito.
Ofícios nº 53/2017 – DepaTran e nº 54/2017 – DepaTran, datados de 04 de dezembro
de 2017, assinados pelo Diretor do Departamento de Trânsito de Pato Branco
(Depatran), Valtamiro Wanderlei Santana, em resposta aos ofícios nº 1019/2017 e nº
1020/2017, de autoria dos vereadores Marco Antonio Augusto Pozza – PSD e
Rodrigo José Correia - PSC. Ofícios nº 117/2017/DA e nº 118/2017/DA, datados de
05 de dezembro de 2017, assinados pelo Diretor do Departamento de Administração
da prefeitura de Pato Branco, Cleverson Malagi, em resposta ao item 14 do ofício nº
896/2017 e ao ofício nº 974/2017, de autoria dos vereadores Carlinho Antonio
Polazzo – PROS, Fabricio Preis de Mello – PSD, Joecir Bernardi – SD, José Gilson
Feitosa da Silva – PT, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin – PMDB,
Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari –
PDT. Ofício n° 212/2017 - 3ª UL/DNIT/PR, datado de 28 de novembro de 2017,
assinado pelo Analista de Transportes do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT), Hélio Gomes da Silva Junior, em resposta ao ofício nº
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928/2017, de autoria do vereador Fabricio Preis de Mello – PSD. Ofício nº
1087/2017/REGOV/CV, datado de 04 de dezembro de 2017, enviado pela Caixa
Econômica Federal, notificando esse Poder Legislativo do crédito de recursos
financeiros sob bloqueio, em 30 de novembro de 2017, no valor de R$ 376.131,29
(trezentos e setenta e seis mil, cento e trinta e um reais e vinte e nove centavos), na
conta vinculada ao Contrato de Repasse 828439/2016 – Operação 1029550-53 Ministério das Cidades, que tem como objeto recapeamento asfáltico de ruas. Ofício
nº 01/2017, datado de 04 de dezembro de 2017, enviado pela Transportes Coletivos
LP Ltda., apresentando esclarecimentos sobre todos os processos relativos ao Edital
de Concorrência Pública para Outorga de Concessão de Serviço Público de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros nº 31/2015, cientificando esta Casa de
Leis sobre a quantidade de ilegalidades discutidas e que podem gerar a anulação do
processo licitatório. Ofício datado de 06 de dezembro de 2017, enviado pela
Transportes Coletivos LP Ltda., em resposta ao ofício nº 1000/2017, de autoria do
vereador Fabricio Preis de Mello – PSD. Convite enviado pelo prefeito de Pato
Branco, Augustinho Zucchi, para o Mini Desfile do Natal de Pato Branco, a ser
realizado no dia 10 de dezembro de 2017, às 20h30min, na Praça Presidente Vargas.
Convite enviado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através do
Departamento de Cultura – Escola Municipal de Artes, para apresentação
“Estrelando Valores e Virtudes”, a ser realizado no dia 07 de dezembro de 2017, às
19h30min, no Teatro Municipal Naura Rigon. Convite enviado pelo Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Pato Branco, para participar da Assembleia Geral Ordinária,
a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2017, às 9 horas, na sede do sindicato
situado na Rua Osvaldo Aranha, n° 498, Centro. Na sequência, foram lidos e
deferidos os requerimentos dos senhores vereadores. Do vereador Carlinho Antonio
Polazzo – PROS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja
oficiado ao Sr. Djalma Giacomoni, responsável pela área de paisagismo e
ajardinamento do Município de Pato Branco, convidando-o para participar da sessão
ordinária do dia 11 de dezembro de 2017, para explanar sobre a limpeza de vias
públicas. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, requerendo seja oficiado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
para que realize a limpeza da rotatória e áreas adjacentes na Rua Clevelândia, no
Bairro Fraron. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, requerendo seja oficiado a Secretaria Municipal de Engenharia,
Obras e Serviços Públicos, para que realize operação tapa-buracos na Rua José
Cattani, em frente ao imóvel n° 527. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, para que notifique os proprietários dos terrenos
localizados na Rua Rosina Ortolan - Bairro Fraron (um em frente ao imóvel nº 186 e
outro entre os imóveis nº 506 e nº 530) para que realizem a limpeza. Do vereador
Moacir Gregolin - PMDB, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo
seja feita limpeza no entorno da Unidade Básica de Saúde do Bairro Planalto. Do
vereador Rodrigo José Correia – PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requerendo seja oficiado ao Departamento Municipal de Trânsito – Depatran,
solicitando para que estude a possibilidade de instalação de uma alça de acesso no
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cruzamento da Avenida Tupi com a Rua Parigot de Souza, no Bairro Bortot. Do
vereador Rodrigo José Correia – PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, para que através do departamento
competente, realize a manutenção e troca de lâmpada na Rua Itá, em frente ao imóvel
nº 360, no Bairro Santo Antônio. Do vereador Vilmar Maccari - PDT, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal,
solicitando que através do departamento competente, providencie com urgência a
colocação de placas indicativas em todas as ruas do Bairro São João. Do vereador
Vilmar Maccari - PDT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo
seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que através do departamento
competente, providencie com urgência a reconstrução do muro no Cemitério
Municipal localizado na Avenida Brasil. Do vereador Vilmar Maccari - PDT, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo
Municipal, solicitando que através do departamento competente, providencie a
mudança de Zona Residencial para Zona Industrial no local onde está situada a
Marcenaria Municipal. Do vereador Vilmar Maccari - PDT, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal,
solicitando que seja incluída no Programa Asfalto 100% a Rua João Cadorin, no
Bairro Gralha Azul. Dos vereadores Fabricio Preis de Mello – PSD e Rodrigo José
Correia – PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja
oficiado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que inclua a nascente
localizada no final da Rua Antonina, no Programa de Preservação de Fontes. Dos
vereadores Fabricio Preis de Mello – PSD e Rodrigo José Correia – PSC, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo
Municipal, solicitando ao departamento competente, cópia do projeto ou processo de
execução da obra realizada no final da Rua Antonina - Bairro São Vicente, na Área de
Preservação Permanente (APP). Dos vereadores Fabricio Preis de Mello – PSD e
Rodrigo José Correia – PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando a Secretaria Municipal
de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, para que retorne no final da Rua Antonina,
na Área de Preservação Permanente, e realize a desobstrução da água represada do
córrego, bem como faça a coleta de dez guias de calçada (meio-fio) que foram
deixadas no local. Dos vereadores Fabricio Preis de Mello – PSD e Rodrigo José
Correia – PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja
oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao departamento competente, a
instalação de faixa elevada na Rua Waldemar Viganó esquina com a Rua Antonina,
bem como a instalação de guard rail e fixação de placa de sinalização indicando fim
de Rua na via Antonina. Dos vereadores Fabricio Preis de Mello – PSD e Rodrigo José
Correia – PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja
oficiado a Vigilância Sanitária, para que a mesma intensifique a fiscalização de carnes
de ovelha e caprinos em mercearias, mercados e açougues, tendo em vista
reclamações de comércio destes produtos sem o devido registro. Dos vereadores
Fabricio Preis de Mello – PSD e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, reiterando pedido,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado a Secretaria
Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, para que seja aplicada uma
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camada de asfalto na esquina das vias Rosina Ortolan e Augustinho Tatto. Dos
vereadores Rodrigo José Correia – PSC e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, reiterando pedido, requerendo seja oficiado a
Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos, para que realize
operação tapa-buracos na Rua José Fraron, próxima a Associação Recreativa Cattani,
no Bairro Fraron. Dos vereadores José Gilson Feitosa da Silva – PT, Marco Antonio
Augusto Pozza – PSD e Rodrigo José Correia – PSC, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando para que
encaminhe a esta Casa Legislativa, cópia do processo de restituição dos valores
recolhidos indevidamente para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
instruindo assim o pedido referente ao ofício nº 394/2017/GP. Dos vereadores
Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD, Rodrigo José Correia – PSC e
Vilmar Maccari – PDT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo
seja oficiado ao Executivo Municipal, para que informe se recebeu notificação do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, para assumir as
responsabilidades das marginais da Rodovia BR-158, caso tenha recebido,
requerendo o encaminhamento de cópia para esta Casa Legislativa. Do vereador
Rodrigo José Correia – PSC, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
indicando ao Executivo Municipal para que adquira uma retroescavadeira hidráulica
– Draga, com capacidade de alcance de aproximadamente 15 (quinze) metros, para
uso exclusivo no desassoreamento dos rios, córregos, lagos e lagoas de nosso
município. Rejeitado o requerimento do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT,
requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao departamento
competente, informações à respeito da Licitação e Contrato que proporcionaram a
pavimentação asfáltica da Rua Eduardo Pedroso, bairro Jardim Floresta, no ano de
2017: seja notificada a empresa devido ao crescimento de mato ao longo da via e
posteriormente envio da notificação a esta Casa de Leis; e sejam realizados os
devidos reparos. Houve o pedido de destaque deste requerimento proferido pelo
vereador Claudemir Zanco - PDT solicitando ao proponente a retirada do
requerimento. Em discussão a proposição, o autor posicionou-se favorável à
manutenção do requerimento. Em deliberação, a proposição foi rejeitada com 8 (oito)
votos contra e 2 (dois) votos a favor. Votaram contra: Claudemir Zanco – PDT,
Fabricio Preis de Mello – PSD, Joecir Bernardi – SD, Marco Antonio Augusto Pozza –
PSD, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir
Dalchiavan - PP e Vilmar Maccari – PDT. Votaram a favor: José Gilson Feitosa da
Silva – PT e Moacir Gregolin – PMDB. Rejeitado o requerimento do vereador José
Gilson Feitosa da Silva - PT, requerendo à Mesa Diretora desta Casa de Leis, que
ingresse na justiça com as medidas judiciais cabíveis, em relação ao envio parcial de
respostas relativas ao ofício 690/2017, item 5, encaminhado ao Executivo em 15 de
agosto de 2017 e até o presente momento não foi respondido, que trata sobre a
revitalização da quadra de futebol de areia, no Bairro Planalto, Rua Dos Cardeais
esquina com a Rua São Francisco de Assis; e ofício 896/2017, item 5, encaminhado ao
Executivo em 18 de outubro de 2017, tendo como resposta ao pedido de mais 20 dias,
entretanto, até o momento não foi respondido. Houve o pedido de destaque deste
requerimento proferido pelo vereador Carlinho Antonio Polazzo - PROS solicitando
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ao proponente a retirada do requerimento. Em discussão a proposição, o autor
posicionou-se favorável à manutenção do requerimento. Em deliberação, a
proposição foi rejeitada com 9 (nove) votos contra e 1 (um) voto a favor. Votaram
contra: Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD, Joecir Bernardi – SD,
Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir
Gregolin – PMDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan - PP e
Vilmar Maccari – PDT. Votou a favor: José Gilson Feitosa da Silva – PT. As demais
proposições foram aprovadas por unanimidade dos vereadores. Foi lida a Moção de
Aplauso de autoria do vereador Moacir Gregolin - PMDB, subscrita pelos vereadores
Carlinho Antonio Polazzo – PROS, Claudemir Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello –
PSD, Joecir Bernardi – SD, José Gilson Feitosa da Silva – PT, Marco Antonio Augusto
Pozza – PSD, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce
Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari – PDT, a ser concedida à direção do
Colégio Estadual de Pato Branco - CEPB, pelos brilhantes resultados obtidos na
Olimpíada Brasileira de Matemática. O simbólico Premen iniciou suas atividades em
20 de fevereiro de 1978 e em 1983 passou a ser denominado Colégio Estadual de Pato
Branco. Sempre colaborando na formação de profissionais qualificados e
comprometidos com nossa sociedade, é reconhecido por depoimentos e também por
resultados práticos que o colocam na condição de um estabelecimento de ensino
muito respeitado em nossa região. E para confirmar a importância e capacidade, o
Colégio Estadual de Pato Branco obteve medalhas de ouro, prata e bronze na
Olimpíada Brasileira de Matemática no ano de 2017, sendo a única instituição
pertencente ao Núcleo Regional a conquistar medalha de ouro. Destaca-se os grandes
responsáveis pela conquista: Gileade Trentin Detogni, aluno do 7° ano medalhista de
ouro; Gabriel Tedesco Gotyz, aluno do 7° ano medalhista de prata; e Evelin Luiza
Haubert, aluna do 8° ano medalhista de prata, bem como os profissionais e direção
da instituição que são ferramentas brilhantes na formação desses jovens. Diante
dessas conquistas e do trabalho desenvolvido ao longo dos tempos, com a certeza de
que só a educação transforma, é que a Câmara Municipal de Pato Branco aplaude e
parabeniza o Colégio Estadual de Pato Branco e os alunos premiados. A seguir,
foram lidos e após leitura baixarão às comissões permanentes para análise e emissão
de pareceres: Projeto de Lei n° 191/2017, Mensagem nº 106/2017 (Regime de
urgência – convoca sessões extraordinárias), que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S.A. e dá outras providências
correlatas; e o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco referente ao
mês de novembro de 2017. Conforme prevê o art. 174 do Regimento Interno desta
Casa, foi colocado em deliberação o pedido de regime de urgência do projeto
apresentado. Em votação o pedido de regime de urgência foi aprovado por
unanimidade dos vereadores. Após a leitura dos projetos recebidos, o vereador
Marco Antonio Augusto Pozza - PSD propôs, com o apoio dos demais vereadores, a
inversão da ordem dos trabalhos, passando-se imediatamente a apreciação da ordem
do dia: Aprovado em segunda discussão e votação, votação simples, com 10 (dez)
votos, o Projeto de Lei n° 66/2017, de autoria dos vereadores Joecir Bernardi – SD e
Marines Boff Gerhardt – PSDB, que institui o Programa de Conscientização sobre o
Desperdício de Medicamentos no âmbito do Município de Pato Branco. Aprovado
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em segunda discussão e votação, votação simples, com 10 (dez) votos, o Projeto de
Lei n° 157/2017, Mensagem nº 90/2017, que estima as receitas e fixa as despesas do
Município de Pato Branco, para o exercício financeiro de 2018 (LOA), em R$
312.594.383,84 (trezentos e doze milhões, quinhentos e noventa e quatro mil,
trezentos e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Aprovado em segunda
discussão e votação, votação nominal, com 9 (nove) votos a favor, 1 (um) voto contra
e 1 (uma) ausência, o Projeto de Lei n° 166/2017, de autoria da Mesa Diretora
composta pelos vereadores Carlinho Antonio Polazzo (Presidente); Rodrigo José
Correia (Vice-presidente); Marco Antonio Augusto Pozza (1º Secretário) e Ronalce
Moacir Dalchiavan (2º Secretário), que dispõe sobre a estrutura organizacional,
administrativa e de pessoal da Câmara Municipal de Pato Branco. Votou contra o
vereador José Gilson Feitosa da Silva – PT. Ausente na votação do supracitado
projeto o vereador Claudemir Zanco – PDT. Aprovado em primeira discussão e
votação, votação nominal, com 11 (onze) votos, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica
n° 2/2017, de autoria dos vereadores Carlinho Antonio Polazzo – PROS, Claudemir
Zanco – PDT, Fabricio Preis de Mello – PSD, Joecir Bernardi – SD, Marco Antonio
Augusto Pozza – PSD, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin – PMDB,
Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan - PP e Vilmar Maccari –
PDT, que modifica a redação do inciso XIV do artigo 14 e do artigo 50 “caput” da Lei
Orgânica do Município de Pato Branco e dá outras providências. Aprovado em
primeira discussão e votação, votação simples, com 10 (dez) votos, o Projeto de Lei n°
77/2017, de autoria do vereador Rodrigo José Correia – PSC, que torna obrigatória a
disponibilização de ambulância e médico no local das provas de concursos públicos
municipais em que são exigidos testes de esforço físico. Aprovado em discussão e
votação única, votação simples, com 10 (dez) votos, a Moção de Aplauso de autoria
do vereador Carlinho Antonio Polazzo – PROS, a ser concedida à Secretaria
Municipal de Ciência e Tecnologia, extensiva ao Prefeito Municipal Augustinho
Zucchi, pela realização da Inventum 2017 e a Campus Party Weekend Pato Branco.
Aprovado em discussão e votação única, votação simples, com 10 (dez) votos, a
Moção de Aplauso de autoria do vereador Moacir Gregolin - PMDB, a ser concedida
à jovem Maria Eduarda Santos da Silva, aluna da Escola Estadual Carmela Bortot,
pelos brilhantes resultados obtidos no atletismo. Aprovado em discussão e votação
única, votação simples, com 10 (dez) votos, a Moção de Aplauso de autoria do
vereador Rodrigo José Correia - PSC, a ser concedida à professora Teresinha
Kasmarek, extensiva ao aluno Samuel Campos, pela conquista do prêmio Agrinho
2017. Finda a ordem do dia, foi feita a entrega da Moção de Aplauso de autoria dos
vereadores Claudemir Zanco – PDT, Rodrigo José Correia – PSC e Ronalce Moacir
Dalchiavan – PP, concedida à Marilene Debastiani Colla, pelos anos de serviço
voluntário prestados à comunidade, principalmente junto à União de Bairros. Em
seguida, conforme previsto no art. 88 do Regimento Interno desta Casa de Leis, foi
feito intervalo de 5 (cinco) minutos. Retornando aos trabalhos, passou-se ao espaço
das lideranças partidárias. Fizeram uso da palavra os vereadores Fabricio Preis de
Mello, líder do PSD e Joecir Bernardi, líder do SD. Após o espaço destinado as
lideranças partidárias, passou-se ao espaço da participação de convidados. Foi
concedida a palavra ao Secretário Municipal de Engenharia, Obras e Serviços
Rua Arariboia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br – e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br

7

Públicos, Frederico Demario Pimpão, convidado pelos vereadores Claudemir Zanco
– PDT e Fabricio Preis de Mello – PSD, através do ofício n° 1054/2017, datado de 05
de dezembro de 2017, para explanar sobre as obras da bacia de contenção do Bairro
Bonatto e canalização do Córrego Fundo. Prosseguindo, passou-se ao espaço das
explicações pessoais. Não havendo vereadores interessados em fazer o uso da
palavra e nada mais a ser tratado, às 16h07min 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, 06 de dezembro de 2017.

Carlinho Antonio Polazzo
Presidente

Marco Antonio Augusto Pozza
1° Secretário
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