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ATA Nº 16/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
Aos 19 (dezenove) dias do mês de março 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 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 – MDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce
Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari – PDT. 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 – PSDB. Em seguida, o 1°
Secretário, Moacir Gregolin – MDB fez a leitura da Ata nº 15/2018, da Sessão
Ordinária do dia 14 (quatorze) de março de 2018, a qual foi aprovada por
unanimidade dos vereadores presentes. Prosseguindo, foi feita a leitura das
correspondências recebidas: Ofício nº 61/2018/GP, datado de 8 de março de 2018,
assinado pelo prefeito Augustinho Zucchi, solicitando que seja apreciada emenda
modificativa ao Projeto de Lei n° 199/2017, Mensagem nº 116/2017, que autoriza o
Executivo Municipal repassar os imóveis decorrentes da permuta efetuada com o
Senhor Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz. Ofício n°
16/2018-73ªZE/PR, datado de 13 de março de 2018, enviado pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná, informando que o Município de Pato Branco foi selecionado para
o desenvolvimento do Projeto Parlamento Jovem, contando este juízo com a
participação e cooperação da Câmara de Vereadores para o desenvolvimento deste
projeto. Ofício nº 713/2018/REGOV/CV, datado de 16 de março de 2018, enviado
pela Caixa Econômica Federal, notificando esse Poder Legislativo do crédito de
recursos financeiros sob bloqueio, em 09 de março de 2018, no valor de R$ 370.175,00
(trezentos e setenta e cinco mil cento e setenta e cinco reais), na conta vinculada ao
Contrato de Repasse 840637/2016 – Operação 1036503-50. Ofício nº
714/2018/REGOV/CV, datado de 16 de março de 2018, enviado pela Caixa
Econômica Federal, notificando esse Poder Legislativo do crédito de recursos
financeiros sob bloqueio, em 09 de março de 2018, no valor de R$ 370.175,00
(trezentos e setenta e cinco mil cento e setenta e cinco reais), na conta vinculada ao
Contrato de Repasse 840632/2016 – Operação 1036505-01. Convite enviado pelo
Município de Pato Branco, para inauguração da nova Farmácia Central e do Coas
(Centro de Orientação a Apoio Sorológico), a ser realizada no dia 20 de março de
2018, às 10 horas, na Rua Paraná, nº 340, Centro. A seguir, foram lidos e após leitura
baixarão às comissões permanentes para análise e emissão de pareceres os projetos
de lei: nº 54/2018, Mensagem nº 28/2018, que autoriza o Poder Executivo Municipal
a firmar Convênio com o Consórcio Intergestores Paraná Saúde e dá outras
providências; nº 55/2018, Mensagem nº 29/2018, que autoriza o Executivo Municipal
a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 16.583,69 (dezesseis mil,
quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e nove centavos); nº 56/2018, Mensagem
nº 30/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício
de 2018, no valor de R$ 63,41 (sessenta e três reais e quarenta e um centavos); nº
57/2018, de autoria do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan – PP, que dispõe sobre a
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aplicação de sanções à pessoa que urinar em vias ou logradouros públicos no
Município de Pato Branco e dá outras providências. Após a leitura dos projetos
recebidos, 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 Rudynilson
Mayer, requerendo seja oficiado ao executivo municipal, para que seja realizada
fiscalização referente a perturbação do sossego público no Bairro Planalto. Do
vereador Carlinho Antonio Polazzo – PROS, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, atendendo solicitação do presidente do bairro Planalto Rudinilson
Mayer, requerendo seja oficiado ao Comando do 3º BPM, para que sejam
intensificadas as operações e policiamento ostensivo no Bairro Planalto. Importante
dar prioridade ao período noturno, principalmente nas imediações de locais com
concentração de pessoas, como escolas, ginásios e outros. Do vereador Claudemir
Zanco - PDT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, comunicando que não
participará da sessão ordinária do dia 19 de março de 2018, tendo em vista que estará
representando esta Casa de Leis em reunião pré-agendada com o Executivo
Municipal. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, Instituto
Ambiental do Paraná (IAP) e Vigilância Sanitária, para que coletem amostras da água
distribuída pela Sanepar em diversos bairros do município, e posteriormente envie a
esta Casa de Leis cópia dos resultados obtidos da análise. Do vereador Fabricio Preis
de Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja
oficiado ao executivo municipal para que envie informações referentes ao Projeto de
Lei nº 37/2018, Mensagem nº 18/2018, que altera a simbologia da estrutura
administrativa e de cargos comissionados, do setor de gestão do parque aquático, da
Secretaria de Esportes e Lazer, estabelecidos pela Lei Municipal nº 4742, de 29 de
fevereiro de 2016, tais como: quais ações serão desenvolvidas pelo Chefe do Setor de
Gestão do Parque Aquático; haverá exigência para que este profissional tenha
formação superior em Educação Física; quais ações a Secretaria Municipal de Esporte
e Lazer planeja desenvolver nos bairros. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando através da Secretaria Municipal de Saúde, que
providencie melhorias na UPA 24 horas e demais Unidades Básicas de Saúde. Em
visita in loco na UPA 24 horas, constatou-se a necessidade das seguintes melhorias:
reparo nas poltronas utilizadas na sala de observação e soro, bem como a aquisição
de novas poltronas; disponibilidade de monitoramento 24h através de câmeras,
contando com segurança, para prevenção de agressões físicas e verbais aos
servidores; permanência do vigia patrimonial na UPA, pois atualmente, está
havendo remanejamento destes colaboradores para eventos promovidos pelo
município, deixando a UPA desassistida em certas ocasiões; solicitação ao
Departamento de TI da saúde, para que informe qual a situação do sistema
(software) que gerencia e faz a emissão dos receituários; viabilidade para criação de
ferramentas, para informar aos médicos da UPA e demais Unidades Básicas de
Atendimento, com relação ao estoque de medicamentos na Secretaria. Ainda solicita
para que licite cortinas de ar e faça a instalação do equipamento na UPA e demais
Unidades Básicas de Saúde. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de
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suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo
Municipal, solicitando através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura,
melhorias e aquisição de novos equipamentos para o Centro de Educação Infantil
Três Marias: máquina de lavar roupa; tanquinho; impressora; 02 televisores; 03
umidificadores; geladeira; câmara fria; 20 colchões para berço; 04 aparelhos de ar
condicionado; armário para cozinha; aspirador de pó; carrinho para limpeza; mesa
para computador; computador; armário flutuante para o berçário; espelho para as
salas; armários para materiais de expediente; armários ou prateleira para lavanderia;
micro-ondas para lactário; micro-ondas para a cozinha; cilindro elétrico para pão;
aquisição de brinquedos. Além dos itens listados, solicita-se a instalação de placa de
identificação do CMEI, retirada da antiga cabine telefônica da entrada, cobertura do
parquinho, paver ou calçada na frente do CMEI para que este espaço seja utilizado
pelas crianças, cobertura no solário, poda das árvores, manutenção do jardim,
remanejo dos berços e televisões que não estão sendo utilizados. Do vereador
Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, para que sejam notificados os proprietários dos
terrenos localizados na Rua Curitiba esquina com a Rua Ângelo Gabriel, para que
efetuem a limpeza dos mesmos, e que envie a esta Casa de Leis cópia da notificação.
Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando através do
departamento competente, para que seja notificado o proprietário do terreno situado
na Rua Marechal Deodoro, ao lado do imóvel nº 516, no Bairro Cristo Rei, para que
realize a limpeza e pavimentação da calçada, e posteriormente envie a esta Casa de
Leis cópia da referida notificação. Do vereador Joecir Bernardi - SD, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal,
solicitando para que através do departamento competente, envie cópia da
autorização da construção de um jazigo que bloqueia o acesso a outro jazigo da
família Defendi Dondel, no Cemitério Municipal do Bairro Bortot. Do vereador Joecir
Bernardi - SD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja
oficiado ao Executivo Municipal, para que informe quais as providências que foram
tomadas em razão da denúncia formulada pela cidadã Janete Terezinha Santi,
referente à perturbação do sossego promovido pelos latidos dos cães que
permanecem na Clínica Gobbi – LTDA ME, do ramo de atividades veterinárias, com
o nome fantasia Clinicão Clínica Veterinária, que lá encontram-se em recuperação
alocados na área externa da clínica, incomodando os moradores que residem ao
entorno do estabelecimento. Do vereador Joecir Bernardi - SD, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transporte (DNIT), através de seu Supervisor Sr. Hélio Gomes
da Silva Júnior, solicitando para que analise a possibilidade de reabertura da Rua
Munhoz da Rocha viabilizando o acesso à BR-158. Do vereador Joecir Bernardi - SD,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, para que através do departamento competente, realize serviços
de operação tapa buracos no final da Rua Benjamin Constant, próximo a BR-158, no
Bairro Jardim Primavera. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, reiterando pedido, requerendo seja oficiado ao
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Executivo Municipal, solicitando ao departamento competente, a instalação de
redutor de velocidade na rua Timbira, próximo a residência de nº 133, no bairro
Menino Deus. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal,
solicitando ao departamento competente, a notificação do proprietário do terreno na
Rua Zeferina Artuzi Oltramari, bairro Fraron, a fim de efetuar limpeza no matagal, e
o envio da cópia da notificação a esta Casa de Leis. Do vereador José Gilson Feitosa
da Silva - PT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja
oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao departamento competente, cópia dos
seguintes documentos: sindicância, instituída pela Portaria nº 397, de 21 de agosto de
2017; Processo Administrativo Disciplinar nº 2017/7/372932, instituído pela Portaria
nº 348, de 20 de julho de 2017. Do vereador Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado oficiado a
Secretaria Municipal de Esportes, para que informe qual atividade desempenhará o
Chefe do Setor do Parque Aquático, e qual o nível de escolaridade ou conhecimento
que tal atribuição exige. Do vereador Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, no uso
de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado a Prefeitura
Municipal de Pato Branco, solicitando cópia do processo e contrato licitatório na
integra e cópia de todos os empenhos e notas fiscais da empresa PHENIX SERVICOS
AUX. AO TRANS. AEREO LTDA (CNPJ 11.969.973/0001-50), bem como explicação
dos serviços realizados para o Município no período de vigência. Do vereador Marco
Antonio Augusto Pozza – PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requerendo seja abonada a falta na Sessão Ordinária do dia 21/03/2018, onde se
deslocará a cidade de Curitiba conforme autorização prévia, para tratar de interesse
da comunidade, bem como discutir a respeito da falta de água no Município. 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, seja realizada a retirada dos entulhos que estão sobre o
passeio na Avenida Brasil em frente ao imóvel nº 999, no Centro. Dos vereadores
Carlinho Antonio Polazzo – PROS e Moacir Gregolin - MDB, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, reiterando pedido, atendendo solicitação do
presidente do bairro Planalto Rudinilson Mayer, requerendo seja oficiado ao
executivo municipal, para que sejam tomadas providências em relação ao matagal
atrás do ginásio de esportes do Bairro Planalto. Considerando que este matagal se
tornou local de prática de atos ilícitos, representando um grave problema no bairro,
solicitamos para que a municipalidade tome providências, seja mantendo-o limpo,
seja isolando o mesmo, independentemente da alternativa optada pelo município, tal
providência precisa ser tomada com a máxima urgência possível. Dos vereadores
José Gilson Feitosa da Silva – PT e Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, na condição de membros da Comissão de
Orçamento e Finanças, requerendo seja oficiado ao Município de Pato Branco,
solicitando enviar a esta Casa de Leis, informações a respeito de Crédito Especial no
Exercício de 2018, referente ao projeto de lei nº 40/2018, no que segue: a que se refere
o valor de R$ 1.057.423,87 (um milhão cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e tres
reais e oitenta e sete centavos) destinado a Obras e Instalações em caso de
necessidade; qual material de consumo será adquirido no montante de R$ 600.000,00
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(seiscentos mil reais); quanto será gasto no Programa Asfalto no Campo nas
comunidades de Sede Gavião e Sede Dom Carlos; quantos quilômetros serão
asfaltados; qual a largura e quanto custará o km asfaltado. Requerendo ainda, a
paralisação do prazo regimental até a devida resposta por parte do Executivo
Municipal. Dos vereadores José Gilson Feitosa da Silva – PT e Marco Antonio
Augusto Pozza – PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, na condição
de membros da Comissão de Orçamento e Finanças, requerendo seja oficiado ao
Município de Pato Branco, solicitando enviar a esta Casa de Leis, informações a
respeito de Crédito Especial no Exercício de 2018, referente ao Projeto de Lei nº
46/2018, Mensagem nº 27/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil
reais) e dá outras providências, passando a informar quais os materiais de consumo e
equipamentos a serem adquiridos pelas escolas municipais e centros municipais e
qual os valores dos respectivos. Dos vereadores José Gilson Feitosa da Silva – PT e
Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, integrantes da Comissão de Orçamento e
Finanças, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando ao departamento competente, apresentar a relação
das ruas que serão contempladas no Projeto de Lei nº 42/2018, Mensagem nº
23/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de
2018, no valor de R$ 4.388.335,00 (quatro milhões trezentos e oitenta e oito mil
trezentos e trinta e cinco reais) e dá outras providências. Dos vereadores Claudemir
Zanco – PDT, Jose Gilson Feitosa da Silva – PT e Marco Antonio Augusto Pozza –
PSD, integrantes da Comissão de Orçamento e Finanças, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao
departamento competente, apresentar informações abaixo elencadas referentes ao
ofício nº 139/2017 encaminhado pelo Executivo à Câmara Municipal em 10 de agosto
de 2017: quais das ruas já foram pavimentadas até o presente momento; aponte as
vias que já foram pagas a empresa contratada. Do vereador Fabricio Preis de Mello PSD no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, indicando ao mesmo para que analise a possibilidade de
realizar um projeto padrão de lixeiras externas afim de contemplar todas as creches e
CMEIS do município. Todas as proposições foram aprovadas por unanimidade dos
vereadores. Após a leitura das proposições, o vereador Claudemir Zanco – PDT
solicitou permissão para retirar-se do plenário. Em seguida, procedeu-se
imediatamente a apreciação da ordem do dia: Aprovado em segunda discussão e
votação, votação simples, com emendas, com 8 (oito) votos e 2 (duas) ausências, o
Projeto de Lei n° 7/2018, de autoria do vereador Fabricio Preis de Mello – PSD, que
autoriza o Poder Executivo a afixar cartazes contendo a informação “Maltratar e
Abandonar Animais é Crime, Lei Federal n° 9.605/98”, em todas as repartições
públicas municipais. Aprovado em segunda discussão e votação, votação simples,
com 8 (oito) votos e 2 (duas) ausências, o Projeto de Lei nº 20/2018, Mensagem nº
11/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de
2018, no valor de R$ 1.272.510,00 (um milhão, duzentos e setenta e dois mil,
quinhentos e dez reais) e dá outras providências. Aprovado em segunda discussão e
votação, votação simples, com 8 (oito) votos e 2 (duas) ausências, o Projeto de Lei nº
41/2018, Mensagem nº 22/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito
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Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) e dá outras
providências. Aprovado em primeira discussão e votação, votação simples, com 8
(oito) votos e 2 (duas) ausências, o Projeto de Lei nº 179/2017, de autoria do vereador
Claudemir Zanco – PDT, que altera o art. 1º da Lei nº 4956, de 17 de abril de 2017.
Aprovado em primeira discussão e votação, votação simples, com 8 (oito) votos e 2
(duas) ausências, o Projeto de Lei nº 44/2018, Mensagem nº 25/2018, que autoriza o
Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$
824.953,52 (oitocentos e vinte e quatro mil, novecentos e cinquenta e três reais e
cinquenta e dois centavos) e dá outras providências. Aprovado em primeira
discussão e votação, votação simples, com 8 (oito) votos e 2 (duas) ausências, o
Projeto de Lei nº 45/2018, Mensagem nº 26/2018, que autoriza o Executivo Municipal
a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 31.025,84 (trinta e um
mil, vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e dá outras providências.
Aprovado em primeira discussão e votação, votação simples, com 8 (oito) votos e 2
(duas) ausências, o Projeto de Lei nº 47/2018, 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, Marco Antonio Augusto
Pozza – PSD, Marines Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin – MDB, Rodrigo José
Correia – PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari – PDT, que altera
dispositivo da Lei nº 4982, de 11 de julho de 2017 e dá outras providências. Aprovado
em primeira discussão e votação, votação simples, com 9 (nove) votos e 2 (duas)
ausências, o Projeto de Lei nº 50/2018, de autoria do vereador Vilmar Maccari – PDT,
que denomina via pública de “Diva Terezinha Piacentini Menosso”. Aprovado em
discussão e votação única, votação simples, com 8 (oito) votos e 2 (duas) ausências, a
Moção de Aplauso de autoria do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan – PP, a ser
concedida ao Senhor Natan Bertol, pelo importante trabalho social desempenhado
junto ao Céu das Artes. Em discussão o Parecer Contrário da Comissão de Justiça e
Redação ao Projeto de Lei n° 22/2017, de autoria do vereador Frabricio Preis de
Mello – PSD, que torna obrigatória a existência de enfermaria e a permanência de
técnico de enfermagem em estabelecimentos de ensino que atendam a duzentos ou
mais alunos, o vereador proponente solicitou verbalmente o arquivamento do
Projeto de Lei n° 22/2017. Ausente na sessão e consequentemente na discussão e
votação dos projetos constantes na presente ordem do dia o vereador Carlinho
Antonio Polazzo - PROS, tendo em vista que participará de reunião no Palácio do
Governo para tratar dos problemas relacionados à Sanepar, no que se refere às
constantes falta de água, além da qualidade e falta de investimentos no saneamento
em nosso município. Ausente na discussão e votação dos projetos constantes na
presente ordem do dia o vereador Claudemir Zanco – PDT, o qual solicitou
permissão para retirar-se do plenário. Finda a ordem do dia, passou-se ao espaço das
lideranças partidárias. Fizeram uso da palavra os vereadores Fabricio Preis de Mello,
líder do PSD; Rodrigo José Correia, líder do PSC; Ronalce Moacir Dalchiavan, líder
do PP; Moacir Gregolin, líder do MDB e José Gilson Feitosa da Silva, líder do PT.
Após o espaço destinado as lideranças partidárias, passou-se ao espaço das
explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os vereadores Marco Antonio Augusto
Pozza – PSD, Fabricio Preis de Mello – PSD, Ronalce Moacir Dalchiavan – PP,
Rodrigo José Correia – PSC, José Gilson Feitosa da Silva – PT e Vilmar Maccari –
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PDT. Não havendo mais vereadores interessados em fazer o uso da palavra e nada
mais a ser tratado, às 14h57min 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, 19 de março de 2018.

Joecir Bernardi
Presidente

Moacir Gregolin
1° Secretário
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