ATA Nº 09/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2018, 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 2018, 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, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir
Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari – PDT. Ausentes, os vereadores Marco Antonio
Augusto Pozza – PSD, Moacir Gregolin – MDB, os quais, conforme justificativas
apresentadas através de requerimento, estão na capital do estado em eventos de
interesse da municipalidade. Havendo quórum legal, sob a presidência do vereador
Joecir Bernardi – SD foi aberta a sessão com a leitura de um trecho bíblico feito pela
vereadora Marines Boff Gerhardt. Dando início, a 2ª Secretária, Marines Boff Gerhardt
– PSDB fez a leitura da Ata nº 08/2018, da Sessão Ordinária do dia 26 (vinte e seis) de
fevereiro de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes.
Prosseguindo, foi feita a leitura do ofício nº 03/2018 – DepaTran, datado de 24 de
fevereiro de 2018, assinado pelo Diretor do Departamento de Trânsito de Pato Branco
(Depatran), Valtamiro Wanderlei Santana, em resposta aos ofícios nº 39/2018/DL, nº
40/2018/DL, de autoria do vereador Rodrigo José Correia - PSC. A seguir, foi lido e
após leitura baixará às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres o
projeto de lei nº 43/2018, de 28 de fevereiro de 2018 – Mensagem nº 24/2018 (Regime
de urgência – Convoca Extraordinárias), que altera a redação do "caput" do art. 1 º da
Lei nº 2641, de 28 de junho de 2006, que autoriza prorrogar o prazo de vigência dos
Contratos de Permissão para Execução do Serviço de Transporte Coletivo Urbano.
Conforme prevê o art. 174 do Regimento Interno desta Casa, o Presidente Joecir
Bernardi colocou em deliberação o pedido de regime de urgência do referido projeto
de lei, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. O vereador
Claudemir Zanco – PDT destacou que referido projeto de lei foi protocolado nesta Casa
de Leis, nesta data, 28 de fevereiro de 2018, às 11 horas e 39 minutos, estando fora do
horário regimental “Art. 132-A. Os projetos deverão ser protocolizados na Secretaria
até às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos) do dia anterior à realização da
Sessão Ordinária, para leitura em plenário”. O vereador Carlinho Antonio Polazzo
solicitou que fosse constado em ata que desde o mês de janeiro deste ano que a Câmara
está alertando quanto ao prazo do contrato firmado com as empresas de transporte
coletivo e agora, novamente, quando o prazo está estourando (5 de março) vem o
pedido de nova prorrogação (até 5 de abril de 2018). 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, atendendo solicitação
do Presidente do bairro Planalto Rudinilson Mayer, requer seja oficiado ao Executivo
Municipal solicitando para que seja realizada manutenção dos equipamentos de
ginástica, na Rua das Garças, do Bairro Planalto. Ocorre que os equipamentos
precisam de manutenção urgente por estarem inclusive oferecendo riscos a
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integridade das pessoas que utilizam, devido ao mau estado de conservação. Do
vereador Claudemir Zanco – PDT, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requer seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando aos departamentos
competentes, sejam atendidas as reivindicações abaixo descritas no Bairro São João: desenvolver um projeto de arborização e ajardinamento; - mutirão de limpeza; Desentupimento da tubulação (bueiro) localizado no final da Rua Jacinto Zanardi, que
em dias de chuva provoca o alagamento das casas próximas aquele local; - Informações
sobre as notificações realizadas aos proprietários das lavouras próximas ao bairro,
quanto a realização dos murundus, evitando-se assim o acumulo das águas das chuvas
nas vias do bairro; - Levantamento dos terrenos baldios existentes no Bairro, e a
possibilidade de repasse aos moradores que buscam instalação de suas moradias. Estas
solicitações foram realizadas através do presidente da Associação de Moradores do
Bairro São João, Ademir Lourenço. Do vereador Claudemir Zanco - PDT, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal,
solicitando que através do departamento competente, reiterando pedidos anteriores,
reparos na Rua Roald Carraro – B. Vila Izabel, ao lado do Ginásio Poliesportivo Irany
Petrycosli e do CMEI Vila Izabel, ou então a realização do asfalto 100% naquele trecho.
Esta solicitação é necessária conforme fotos anexas que demonstram a dificuldade de
acesso à Escola e ao Ginásio por causa da vala existente na via, junto ao meio-fio. Do
vereador Claudemir Zanco – PDT, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requer seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que através do departamento
competente, a permanência do atendimento à saúde dos moradores do Bairro Vila
Izabel junto a Unidade de Saúde do Bortot. Esta solicitação justifica-se por causa da
proximidade dos Bairros Vila Izabel e Bortot, facilitando assim a locomoção dos
usuários no atendimento à saúde e encaminhamentos médicos. Do vereador
Claudemir Zanco-PDT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja
oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que através dos departamentos
competentes, sejam atendidas as reivindicações abaixo relacionadas para o Bairro Vila
Izabel: - Construção de toldo para interligar a Escola Municipal ao Ginásio
Poliesportivo para que as crianças utilizem o ginásio nos dias de chuva; - Instalação de
contêineres em algumas ruas do Bairro para coleta do lixo reciclável, que atenderia
também os bairros próximos; - Limpeza dos terrenos 05, 06 e 07, evitando a
proliferação de animais peçonhentos que estão invadindo a escola; - Instalação de
tubulação e bocas de lobo na Rua Antonio Consentino, entre as ruas Nereu Ramos e
Avenida das Torres; - Reiterando o pedido da melhoria, reposição do calçamento ou
camada asfáltica na Rua Roald Carraro. Justifica-se este pedido para atender oficio nº
10/2018 da Associação de Moradores (anexo). Do vereador Fabricio Preis de Mello PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo
Municipal, solicitando através do departamento competente, o envio de informações
do processo licitatório referente à aquisição de materiais elétricos, destinados à
iluminação pública. - Quais materiais estão sendo licitados, especificando a
quantidade de itens. - Cópia do processo licitatório. - Quantas solicitações de
substituição de lâmpadas constam até a
data de recebimento deste ofício. A
solicitação justifica-se, para obtenção de informações. Do vereador Fabricio Preis de
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Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando para que através do departamento competente,
realize operação tapa buracos na Rua Itapuã, em frente ao Clube Pinheiros. A
solicitação justifica-se, tendo em vista que no local existem buracos que causam
transtornos aos motoristas. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal,
indicando ao mesmo para que analise a possibilidade de instituir o CRAS – Itinerante.
O programa CRAS – Itinerante tem o objetivo de promover o acesso aos serviços
sociais disponibilizados pelo Governo Federal e Municipal, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social atuando diretamente nos bairros. O CRAS – Itinerante
faz parte de uma experiência inovadora que poderia ser instituída com o propósito de
facilitar e promover o acesso da população pato-branquense, seja urbana ou rural, aos
serviços, benefícios e ações que são desenvolvidas para as famílias em situação de
vulnerabilidade social. A iniciativa é muito importante, pois propiciará uma maior
aproximação da equipe do CRAS com a sociedade. Do vereador Fabricio Preis de
Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando para que através do departamento competente,
realize reparo no muro de contensão do Rio Ligeiro, localizado na Rua Governador
Jorge Lacerda, n°356. A solicitação justifica-se, tendo em vista que o muro está caído
dentro do Rio, esta situação está causando insegurança aos moradores. Do vereador
José Gilson Feitosa da Silva - PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer
seja oficiado ao Executivo Municipal, na pessoa do Prefeito Augustinho Zucchi,
solicitando ao Departamento competente, os documentos abaixo relacionados
referentes à doação de investimentos, serviços, fornecimento de mão de obra,
equipamentos, mobiliários, materiais e demais insumos necessários para a construção
do Aeroporto: Peças documentais que compõe o Processo Administrativo Licitatório;
Termos de doações vinculadas; Memorial descritivo; Contrato de doação; Os objetivos
e as finalidades das doações; Laudo técnico de vistoria. O pedido justifica-se levando
em conta o art. 7º da Lei 4.968/2017 o qual consta que o Executivo deverá prestar
contas ao Legislativo contendo a relação dos bens, obras, serviços, equipamentos,
mobiliários, materiais e demais insumos recebidos em doação. Do vereador José Gilson
Feitosa da Silva - PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja
oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao Departamento competente, que seja
edificado paredes nas laterais da quadra poliesportiva, localizada no CEU das Artes.
O pedido justifica-se, pois, nos dias de chuva e frio as crianças ficam impossibilitadas
de realizarem atividades esportivas, pois, o ginásio fica alagado. Esperamos que o
problema seja solucionado o mais breve possível, já que esse espaço é essencial para o
lazer da comunidade. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal,
solicitando ao Departamento competente, a relação dos Contratos referentes a Asfalto
no Município de Pato Branco, estabelecidos após 2013. A relação deve conter: Número
do Processo Licitatório; Número do Contrato; Termos Aditivos. O pedido justifica-se
para o devido acompanhamento. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal,
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solicitando ao Departamento competente, apresentar relação resumida por data e
status de todas as ações ajuizadas e em trâmite contra o município de Pato Branco, nas
mais variadas instâncias. O pedido justifica-se para o devido acompanhamento. Do
vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, requer que seja oficiado ao Executivo Municipal, na pessoa do Prefeito
Augustinho Zucchi, solicitando ao departamento competente, a tomada de
providências e envio a essa Casa de Leis, cópia da notificação direcionada à empresa
contratada solicitando os reparos no asfalto da rua Bolívia, bairro Jardim das
Américas, entre as ruas Visconde de Nascar e Fernão Dias Paes. Justifica-se o pedido
tendo em vista que a pavimentação asfáltica foi executada há pouco tempo e a referida
rua se encontra com vários vícios de construção, conforme fotos em anexo. Do
vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, requer que seja oficiado ao Executivo Municipal, na pessoa do Prefeito
Augustinho Zucchi, solicitando ao departamento competente, a tomada de
providências e envio a essa Casa de Leis, cópia da notificação direcionada à empresa
contratada solicitando os reparos no asfalto da rua Vicente E. Ampessam, bairro
Amadori, entre as ruas Argentina e Pedro Ramires de Mello. Justifica-se o pedido
tendo em vista que a pavimentação asfáltica foi executada há pouco tempo e a referida
rua se encontra com vários vícios de construção, conforme fotos em anexo. Do
vereador Rodrigo José Correia – PSC no uso de suas atribuições legais e regimentais
requer seja oficiada a Secretaria Municipal de Engenharia e Obras para que efetue a
notificação do proprietário dos terrenos Lotes 7-8, 02 e 03 da Quadra 1011, situados na
Rua João Penso, para que realize a limpeza e posteriormente a edificação da calçada.
O espaço destinado para a calçada nos terrenos ora mencionados estão tomados pelo
mato (fotos anexas), e com isso os pedestres precisam se locomover pela via, ficando
expostos a diversos perigos, pois o lado oposto da via não há edificação de calçada
tendo em vista ser área de preservação do córrego do penso. É de suma importância
que o proprietário dos lotes acima descritos faça a referida limpeza e posteriormente
edifique a calçada, proporcionando assim mais segurança e qualidade de vida para os
pedestres que trafegam por esta via e aos moradores que nas proximidades residem.
Do vereador Rodrigo José Correia – PSC no uso de suas atribuições legais e regimentais
requer seja oficiada a Secretaria Municipal de Saúde para que a mesma informe o
motivo pelo qual há demora no resultado de exames de sangue e de urina em pacientes
que estão sendo atendidos na UPA – Unidade de Pronto Atendimento. Segundo
informações médicos plantonistas sabendo da demora no resultado de tais exames
encaminham o paciente diretamente para as casas hospitalares com indicativo de
internamento, gerando assim um custo elevado ao município, sendo que o mesmo
poderia ser evitado se os resultados dos exames requeridos estivessem em tempo hábil
à disposição da equipe médica. As informações acima requeridas são de suma
importância para conhecimento da real situação acerca dos resultados dos exames,
bem como para que posteriormente possam ser tomadas as medidas necessárias para
sanar tal infortúnio. Do vereador Rodrigo José Correia – PSC no uso de suas
atribuições legais e regimentais requer seja oficiado ao Executivo Municipal para que
através do seu departamento competente encaminhe cópia dos contratos de locação
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da Lanchonete do Ginásio Patão, do Largo da Liberdade e dos boxes da feira do
Produtor. As informações acima requeridas são de suma importância para
conhecimento da real situação acerca das locações ora citadas. Do vereador Rodrigo
José Correia – PSC no uso de suas atribuições legais e regimentais requer seja oficiada
a Secretaria Municipal de Saúde para que encaminhe cópia dos contratos celebrados
entre o Município de Pato Branco e os Laboratórios: Santa Clara, San Rafael, Biocenter
e Policlínica. As informações acima requeridas são de suma importância para
conhecimento da real situação do atendimento pelos laboratórios contratados pelo
município. Do vereador Rodrigo José Correia – PSC no uso de suas atribuições legais
e regimentais requer seja oficiada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente para
notifique o proprietário do lote n.º 12 quadra 557, na Rua Matias de Albuquerque
esquina com Amapá, no Bairro Pinheirinho, bem como encaminhe cópia da referida
notificação para esta Casa Legislativa. O referido pedido já foi encaminhado para esta
Secretaria em dezembro de 2017 através do Ofício nº.1119/2017, na ocasião foi relatado
que há acúmulo de lixo e mato no local (fotos anexas), ocasionando problemas aos
moradores desta localidade, tendo em vista que o lixo acaba sendo espalhado pelos
animais, ou até mesmo pelo vento e contribuindo inclusive para o acúmulo de água
podendo se tornar criadouro do mosquito Aedes Aegypti, e o mato existente no local
possibilita surgimento de animais roedores e peçonhentos. Em resposta ao ofício acima
descrito foi protocolado às 17h15 do dia 22 de dezembro de 2017 na Secretaria da
Câmara Municipal o Ofício 13/2016 desta Secretaria, o qual informa que o proprietário
foi notificado em 18 de dezembro de 2017, conforme cópia dos documentos
mencionados em anexo. Ocorre que, o problema ainda persiste conforme fotos em
anexo, sendo assim frisamos o pedido de notificação do proprietário do terreno acima
descrito, bem como encaminhe cópia da notificação com o ciente do proprietário ou a
cópia do AR (Aviso de Recebimento). Ressalta a importância de realizar a limpeza ora
requerida, bem como a autuação de seu proprietário, para que o mesmo mantenha o
local limpo, para que diversos problemas inclusive os de saúde não venham ocorrer
futuramente. Do vereador Rodrigo José Correia – PSC no uso de suas atribuições legais
e regimentais requer seja oficiada a Secretaria Municipal de Saúde para que a mesma
encaminhe cópia do cronograma de atendimento do Odontomóvel para 2018,
contendo o nome das comunidades atendidas, dias e horários dos referidos
atendimentos. As informações ora requeridas são de suma importância para
conhecimento por parte deste vereador acerca dos atendimentos que estão sendo
realizados em nosso município. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal,
solicitando ao departamento competente, manutenção na grade da boca de lobo
localizada no cruzamento da Rua Paraná com Rua Xingu. Justifico este pedido,
atendendo solicitação dos moradores, pois a grade está 20 cm abaixo do meio fio,
ocasionando acidentes com pedestres e motoristas. Do vereador Ronalce Moacir
Dalchiavan - PP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado
ao Executivo Municipal, solicitando ao departamento competente, substituição da
lâmpada queimada na Rua Aimoré, em frente ao número 645, Centro. Justifico este
pedido, atendendo solicitação dos moradores, pois a lâmpada está queimada há várias
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semanas, o que prejudica a trafegabilidade em segurança dos pedestres no período
noturno. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, requer seja oficiado o Conselho Regional de Medicina, Rua
Victório Viezzer, 84, Vista Alegre, Curitiba-PR, 80810-340, telefone: (41)3240-4000; o
Conselho Regional de Enfermagem, Rua Professor João Argemiro Loyola, nº 74 Bairro Seminário, Curitiba/PR - 80240-530, telefone: (41) 3301-8500 e a Secretaria de
Saúde de Pato Branco, para que emitam seu parecer quanto ao Projeto de Lei 17/2018,
que dispõe sobre a permissão da visitação de animais domésticos e de estimação em
hospitais privados, públicos contratados, conveniados e cadastrados no Sistema Único
de Saúde – SUS no Município de Pato Branco. A manifestação das referidas instituições é
de extrema importância na instrução, análise e parecer do projeto de lei em questão. Do
vereador Vilmar Maccari - PDT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer
seja oficiado ao Executivo Municipal, reiterando pedido anterior para que através do
departamento competente viabilize a construção de retorno no final da Rua Joaquim
Nabuco no Bairro Fraron. Justifica-se o pedido, tendo em vista que esta rua não tem saída
e necessita deste retorno para a manobra dos motoristas que se utilizam da mesma (fotos
em anexo). Do vereador Vilmar Maccari - PDT, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que através do
departamento competente, faça a mudança de local do container de lixo reciclável
localizado na Rua Paraná, nº 1107 no Centro. O pedido justifica-se tendo em vista que esse
container ficou localizado bem em frente ao local onde será inaugurada uma igreja
dificultando aos frequentadores para estacionar no local (foto anexa). Do vereador Marco
Antonio Augusto Pozza – PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja
abonada a ausência na Sessão Ordinária do dia 28 de fevereiro de 2018, em função de
viagem à Capital do Estado. Dos vereadores Claudemir Zanco – PDT e José Gilson Feitosa
da Silva – PT, membros da Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, requerem seja reiterado ofício a COPEL – Companhia Paranaense de
Energia (Avenida Tupy, 3636 - Bairro Baixada) solicitando parecer referente ao Projeto de
Lei nº 165/2017, de 1º de novembro de 2017 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa
concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica atender às normas
técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promover a retirada dos fios
inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte
de seus cabeamentos em vias públicas, no âmbito do Município de Pato Branco e dá outras
providências. Justificamos este pedido para posterior emissão de parecer desta Comissão
referente ao citado projeto de lei. Dos vereadores Rodrigo Correia – PSC, Carlinho Antonio
Polazzo -PROS e Claudemir Zanco – PDT, no uso de suas atribuições legais e regimentais
requerem seja oficiado o senhor Orlandino Polazzo (Rua Ricieri Picolli, nº. 113, Bairro
Bonatto), parabenizando-o e em nome dele toda a diretoria do Distrito de São Roque do
Chopim e conselho, eleitos nos último dia 25, com oitenta e oito votos. Parabenizamos
todos os eleitos para esse novo período, que possam ter determinação e persistência para
encarar os desafios, e que acima de tudo Deus possa estar abençoando cada passo e decisão
tomada por vocês em prol das famílias que neste bairro residem. Todas as proposições
foram aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. Dando continuidade aos
trabalhos, procedeu-se imediatamente a apreciação da ordem do dia: Primeiramente, foi
retirado de pauta para adequação das emendas, o projeto de lei nº 42/2017, de autoria do
vereador Fabricio Preis de Mello – PSD, que altera a Lei Municipal nº 3511, de 27 de
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dezembro de 2010, que dispõe sobre as normas, o funcionamento, a utilização e a
administração dos cemitérios no Município de Pato Branco e dá outras providências.
Aprovado em primeira discussão e votação, votação simples, com 8 (oito) votos a favor e
2 (duas) ausências, o Projeto de Lei n° 5/2018, de 11 de janeiro de 2018 – Mensagem nº
5/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018,
no valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais). Aprovado em primeira discussão
e votação, votação simples, com 8 (oito) votos a favor e 2 (duas) ausências, o Projeto de Lei
n° 21/2018, de 16 de fevereiro de 2018 – Mensagem nº 12/2018 (Regime de urgência), que
autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e dá outras providências. Ausentes na sessão e
consequentemente na discussão e votação dos projetos constantes na ordem do dia, os
vereadores Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, Moacir Gregolin – MDB, conforme
justificativas apresentadas no início desta sessão ordinária. Finda a ordem do dia, os
vereadores Marines Boff Gerhardt – PSDB e Vilmar Maccari – PDT, fizeram a entrega da
Moção de Aplauso concedida à Helena Radharani Ostapiv, pela condecoração de
“Escoteiro da Pátria”, no dia 5 de agosto de 2017, na sede do grupo no Parque de
Exposições de Pato Branco. A seguir, fez uso da palavra o vereador Claudemir Zanco –
PDT inscrito no Grande Expediente para falar sobre os requerimentos de sua autoria
apresentados nesta sessão ordinária, especialmente sobre a permanência do atendimento
à saúde dos moradores do Bairro Vila Izabel junto a Unidade de Saúde do Bortot e a
reivindicações apresentadas pelos moradores do Bairro São João para que sejam realizadas
melhorias no referido bairro. Após o pronunciamento do vereador inscrito no Grande
Expediente, passou-se ao espaço das lideranças partidárias. Fizeram uso da palavra os
vereadores Fabricio Preis de Mello – PSD, Ronalce Moacir Dalchiavan – PP, Marines Boff
Gerhardt – PSDB, Rodrigo José Correia – PSC, Carlinho Antonio Polazzo – PROS e José
Gilson Feitosa da Silva – PT. Na sequência, passou-se ao espaço das explicações pessoais,
sendo que nenhum vereador fez uso da palavra neste espaço. Não havendo mais
vereadores interessados em fazer o uso da palavra e nada mais a ser tratado, às 15h05min
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 no Departamento Legislativo e disponibilizado no sítio eletrônico
“www.camarapatobranco.com.br”, da Câmara Municipal de Pato Branco.
Pato Branco, 28 de fevereiro de 2018.
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