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ATA Nº 18/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
Aos 26 (vinte e seis) 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 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. Havendo quórum legal, sob a presidência do vereador Joecir
Bernardi – SD foi aberta a sessão com a leitura de um trecho bíblico feito pelo
vereador Fabricio Preis de Mello – PSD. Em seguida, o 1° Secretário, Moacir Gregolin
– MDB fez a leitura da Ata nº 17/2018, da Sessão Ordinária do dia 21 (vinte e um) de
março de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade dos vereadores. Prosseguindo,
foi feita a leitura das correspondências recebidas: Ofício n° 12/2018/SELPB, datado
de 22 de março de 2018, assinado pelo Secretário Municipal de Esporte, Lazer,
Juventude e Idoso, Paulo Vicente Stefani, em resposta ao item 04 do ofício n°
134/2018-DL e ao ofício nº 136/2018-DL. Ofício n° 59/2018/SAF, datado de 21 de
março de 2018, assinado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças,
Mauro José Sbarain, em resposta ao ofício n° 1016/2017. Ofício nº 08/2018–Dir.DepaTran, datado de 21 de março de 2018, assinado pelo Diretor do Departamento
de Trânsito de Pato Branco (Depatran), Valtamiro Wanderlei Santana, em resposta ao
ofício nº 127/2018-DL. Ofícios nº 07/2018/DA e nº 08/2018/DA, datados de 22 de
março de 2018, assinados pelo Diretor do Departamento de Administração da
prefeitura de Pato Branco, Cleverson Malagi, em resposta ao item nº 32 do ofício n°
53/2018-DL e ao item 09 do ofício nº 627/2017. Ofício n° 02/2018/RH, datado de 22
de março de 2018, assinado pelo Diretor de Recursos Humanos da Prefeitura de Pato
Branco, Ademilson Cândido Silva, em resposta ao item nº 07 do ofício n° 142/2018DL e ao ofício nº 143/2018-DL. Ofício SCD/DPCO/C-530/2018, datado de 09 de
março de 2018, enviado pela Companhia Paranaense de Energia (Copel), em resposta
ao ofício n° 51/2018-DL. Ofício n° 13/2018, datado de 20 de março de 2018, enviado
pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) – URS de Pato Branco, em
resposta ao ofício n° 93/2018-DL. Ofício circular nº 01/2018, datado de 23 de março
de 2018, enviado pela Câmara dos Deputados, sobre o assunto Comissão de Juristas
para elaborar anteprojeto de reforma da Lei de Improbidade Administrativa (LIA).
Convite enviado pelo ISSAL – Instituto de Saúde São Lucas de Pato Branco para
reunião referente a implantação do Banco de Leite Humano, a ser realizada no dia 27
de março de 2018, às 8h30min, no auditório do São Lucas. Convite enviado pelo
Diocese de Palmas-Francisco Beltrão para participar das Solenidades de 60 anos de
criação da Diocese de Palmas-Francisco Beltrão/PR, a ser realizada no dia 20 de maio
de 2018, no Centro de Eventos Jaime Canet Junior, em Francisco Beltrão. Convite
enviado pela Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco e Região
(COOHAPAB), para participar da Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral
Extraordinária, a serem realizadas no dia 29 de março de 2018, às 19h30min, no
auditório do Parque de Exposições. Não havendo novos projetos para serem lidos,
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foram lidos e deferidos os requerimentos dos senhores vereadores. Do vereador
Claudemir Zanco - PDT, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo
seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao departamento competente, a
contratação de estagiários para atuação na área de Informática, nos departamentos
específicos. 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, a criação de uma Praça Pública na quadra 794,
Lote 1, Bairro Cristo Rei. 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, a inclusão da Rua Prudêncio Alves
de Oliveira no Programa Asfalto 100%. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo a retirada de tramitação do
Projeto de Lei n° 73/2017, de sua autoria, que institui a obrigatoriedade de realização
de vistorias técnicas nas edificações existentes no Município de Pato Branco e dá
outras providências, para que seja feita reuniões juntamente com o CREA, AREA e
Poder Executivo, para posteriormente reapresentá-la. 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, adequação
das bocas de lobo e conserto do calçamento nos Bairros Cristo Rei e São Francisco,
nos seguintes locais: adequação nas bocas de lobos nas Ruas Antonio Ascari e
Romano Radaelli (2 bocas de lobo) e Achiles Bet, em frente ao imóvel n° 525 (1 boca
de lobo); conserto no calçamento na esquina das Ruas Achiles Bet e Gelmino
Martignoni. 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, a substituição das lâmpadas queimadas do
Parque Municipal Cecília Cardoso. Do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no
uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao IAP e a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para que tome as providências cabíveis com
relação ao descarte de lixo e entulhos no terreno localizado na Rua das Flores, Bairro
Alvorada, em frente ao viveiro. 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, providências com
relação ao processo erosivo e voçorocas ocasionadas na Reserva Municipal localizada
no Bairro São Francisco. Do vereador Joecir Bernardi – SD, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, requerendo seja oficiado à Secretária Municipal de Saúde,
Marcia Fernandes Carvalho, convidando-a para participar de sessão ordinária nesta
Casa de Leis, na data de 2 de abril de 2018, para a apresentação da nova estrutura da
Assistência Farmacêutica e Rereme (Relação Regional de Medicamentos). Do
vereador Marco Antonio Augusto Pozza – PSD, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, requerendo seja oficiado ao Município de Pato Branco, solicitando
informar a esta Casa de Leis, quais atitudes foram ou estão sendo tomadas afim de
evitar enchente na Rua Goianazes esquina com a Rua Jaciretã. Esta situação foi
repassada ainda no ano de 2017, onde estiveram presentes o Secretário de Obras
Frederico Pimpão e o Sr. Radimir Comin, e cientizaram-se sobre o represamento de
água na rua Goianazes, inclusive adentrando as residências. A medida se faz
necessária em virtude da construção de um edificio na esquina, e a obstrução da
Rua Arariboia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná
site: www.camarapatobranco.com.br – e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br

3

canalização de água. Do vereador Moacir Gregolin - MDB, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando ao
departamento competente, que faça uma avaliação quanto a possibilidade de
requerer o repasse do imóvel localizado na Rua das Araras, nº 389, no Bairro
Planalto, de propriedade do Governo do Estado do Paraná, para que o mesmo possa
ser utilizado para implantação de elemento público que possa atender a comunidade
local. Do vereador Rodrigo José Correia - PSC, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, requerendo seja oficiado a Secretaria Municipal de Administração e
Finanças, para que informe o valor total das dívidas com Precatórios do nosso
Município, bem como informe a relação de credores com o respectivo valor
individual. Do vereador Rodrigo José Correia - PSC, no uso de suas atribuições legais
e regimentais, requerendo seja oficiado a Secretaria Municipal de Educação, para que
a mesma informe quais Escolas participaram do IDEB – Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica em 2015, bem como informe o número de alunos que realizaram
a prova e o número de faltantes a esta. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan – PP,
no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando à Secretaria Municipal de Saúde, para que envie a
esta Casa de Leis a minuta do Convênio com o Consórcio Intergestores Paraná
Saúde, referente ao Projeto 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. 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, tome providências com
urgência em relação ao imóvel situado na Rua Tapir, nº 450, Centro, pois se verifica
que o local está sendo utilizado para depósito de lixo, para consumo de drogas e é
comum encontrar usuários, visivelmente alterados, que ameaçam as pessoas que
moram nas imediações deste local, sendo que também o imóvel corre grande risco de
incêndio. 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, analise a possibilidade de conversão a esquerda na
Rua Tocantins para a Rua Silvio Vidal, no Centro, tendo em vista que é rota do
SAMU, dentre outras ambulâncias. 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
Rodrigues, no Bairro Cristo Rei. Dos membros da Comissão de Justiça e Redação,
Carlinho Antonio Polazzo – PROS, Marinês Boff Gerhardt – PSDB, Moacir Gregolin –
MDB, Rodrigo José Correia – PSC e Ronalce Moacir Dalchiavan – PP, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Diretor da 7ª Regional
de Saúde de Pato Branco, Nestor Werner Júnior; e a Secretária Municipal de Saúde,
Márcia Fernandes de Carvalho, convidando-os para participarem da reunião da
Comissão de Justiça e Redação no dia 04 de abril de 2018, logo após a sessão
ordinária, para explanar sobre o Projeto 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. Todas as proposições foram
aprovadas por unanimidade dos vereadores. Foram lidas as seguintes Moções de
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PSD, subscrita pelos demais vereadores, a ser concedida ao Sr. Claudemir Antonio
Colela, pelos 25 anos de ciclismo profissional, realizando entregas em Pato Branco, a
bordo de um meio de transporte antigo, saudável e sustentável: a bicicleta.
Claudemir nasceu no vizinho município de Vitorino, hoje está com 48 anos de idade.
Há mais de 18 anos é proprietário de uma bicicleta Monarc, com freio de pé. Segundo
ele, pedala em média 30 quilômetros por dia e, realiza entregas no município há 25
anos. Já percorreu mais ou menos 198 mil quilômetros, distância suficiente para dar 5
voltas no planeta. Realiza em torno de 40 fretes por dia, entregando jornais, revistas e
produtos eletrônicos de porte pequeno (smartphones, tablets, livros digitais, roupas,
e etc.), geralmente comprados pela internet. Os meses de outubro, novembro e
dezembro são os períodos onde as entregas se intensificam devido o dia das crianças
e às liquidações da Black Friday e Natal. Como nem tudo é perfeito, mesmo andando
devagar, a vida de ciclista em Pato Branco não é fácil. Há poucos dias, quase sofreu
um acidente, pois um veículo cortou sua preferencial, ele alerta, que o trânsito local
tem muito a melhorar, principalmente no que se trata de sinalização e educação no
trânsito. Claudemir gosta da bicicleta Monarc, por se tratar de um modelo robusto,
sem marchas, que tem pouco custo de manutenção, os cuidados são preventivos e a
cada 30 dias ele lubrifica a correia e os freios e a cada 6 meses, faz a troca de pneus. O
trabalho desse cidadão pato-branquense é um exemplo a ser seguido, pois em 25
anos de profissão e com a quilometragem percorrida a bordo de sua bicicleta
contribuiu com a redução de poluentes no meio ambiente e diminuiu o uso de
medicamentos. A bicicleta é um transporte sustentável e saudável. Políticas públicas
precisam ser pensadas, para incentivar ainda mais o seu uso, não somente para o
lazer, mas também para deslocamento ao trabalho. É necessário urgentemente
investir em ciclovias e ciclo-faixas, principalmente em localidades onde o relevo
contribui para isso. As ruas do nosso município, especialmente as do centro da
cidade, estão congestionadas e sem previsão alguma na redução do número de
automóveis. O trabalhador quando não está espremido no transporte público, está
isolado no carro esperando o trânsito fluir. Assim, a bicicleta vem se tornando uma
importante alternativa onde a sociedade ganha com a economia de tempo, economia
de dinheiro, mudança de humor, não polui o ar que respiramos e os resultados com a
saúde são visíveis: além da redução de peso existe ganho com a absorção da vítima
“D” pelo organismo, elemento indispensável na formação e manutenção dos ossos.
Por tudo isso e muitas que não mencionamos, Claudemir ao fazer exames de rotina,
foi parabenizado pelo médico, pelo excelente estado de saúde que apresenta. Desse
modo, diante do exposto, parabenizamos e desejamos ao Sr. Claudemir Antonio
Colela, muita saúde para continuar exercendo por muitos anos este belo trabalho em
prol do meio ambiente; Moção de Aplauso de autoria do vereador Fabricio Preis de
Mello - PSD, subscrita pelos demais vereadores, a ser concedida ao senhor Armando
Setter Neto e a senhora Priscila Hackbart França, pelo projeto voluntário “Natal
Solidário”. O projeto social Natal Solidário vem sendo realizado nos últimos cinco
anos, no mês de dezembro. No ano de 2017, teve como objetivo a entrega de cestas
básicas e brinquedos para as crianças carentes atendidas pela entidade filantrópica
Remanso da Pedreira, situada a Linha São Brás, a qual atende crianças de 2 a 12 anos
de idade, em situação de vulnerabilidade social. Quando chega a época de Natal, as
crianças ficam esperançosas e entusiasmadas em receber seus presentes diante disso,
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ensaiam motivados cantos para receber o Papai Noel, foi assim que aconteceu na
chegada ao local, onde as 58 crianças cantaram para receber os voluntários. De
acordo com Armando e Priscila, durante o ano de 2017, além da entrega de cestas e
brinquedos no Natal, foram realizados outros projetos voluntários, visando atender
crianças e famílias necessitadas, no mesmo ano, foram atendidas cinco famílias
carentes e mais três instituições, o projeto voluntário conta com a ajuda de familiares
e amigos, para aquisição das cestas e brinquedos. Armando segue os princípios
deixados pela sua avó Pedrinha (in memoriam), que deixou como legado: amar ao
próximo e se dedicar aos mais necessitados, para que bons frutos sejam colhidos no
futuro. Segundo Armando, “O maior presente que a vida pode nos dar é um sorriso
lindo de uma criança, esse sorriso contagia, tem o poder de nos curar e encher nossas
vidas de amor e paz, por isso devemos ficar com o sorriso das crianças, pois é bonito,
e como é bonito! Viver é melhor que sonhar, por isso que realizamos esse sonho de
levar a magia do Natal para várias crianças e conseguimos tornar esse sonho em
realidade”. Armando Setter Neto e Priscila Hackbart França merecem nosso aplauso
pelo empenho e realização deste belíssimo projeto voluntário, que através de
doações, proporcionam às crianças e famílias carentes, momentos de alegria,
confraternização e gratidão; Moção de Aplauso de autoria do vereador Fabricio Preis
de Mello - PSD, subscrita pelos demais vereadores, a ser concedida à fotógrafa patobranquense, Larissa Lamp, pelo projeto voluntário denominado “Ensaio Solidário”,
realizado nas datas comemorativas da Páscoa, Dia das Crianças e Natal. O projeto é
realizado desde 2014 e nos meses destas datas comemorativas, Larissa reserva a
metade do valor que ela recebe pelo trabalho fotográfico, para comprar cestas básicas
recheadas com produtos de excelente qualidade, como: doces, chocolates e
brinquedos para distribuir às crianças e famílias que residem em localidades
humildes. No ano de 2017, a ação solidária conseguiu atender cerca de mil crianças,
mas segundo Larissa, nos últimos quatro anos foi entregue cerca de cinco mil itens,
como cestas básicas, brinquedos e ovos de chocolate, etc. De acordo com a fotógrafa,
é possível unir o útil ao agradável, oferecendo aos clientes uma sessão de fotos, com
custo menor, com isso o trabalho aumenta e, assim é possível arrecadar os valores e
revertê-los as pessoas que mais precisam. Larissa comenta emocionada que sua obra
é voltada aos “pequeninos”. “As crianças a cada entrega, me abraçam com gratidão
e muita alegria”. Prezo por elas, pois nós adultos, não mais acreditamos em Papai
Noel, elas sim. No momento da entrega, falo que o trenó do Papai Noel estragou e
que ele pediu que eu entregasse os presentes, elas se emocionam e acreditam. E para
mim é muito gratificante ver o sorriso estampado no rosto delas. Este trabalho de
doação e amor pode ser comprovado através das redes sociais. Larissa, já está
fotografando na Europa e Estados Unidos, sempre revertendo o valor arrecado aos
brasileirinhos menos favorecidos. Essa jovem é exemplo para nosso município, com
visão humanitária e esforço individual, transforma vidas. Desperta o valor das
pequenas coisas e demonstra que estas pessoas, muitas vezes discriminadas, têm
dentro de si outras riquezas: simplicidade, verdade, esperança, capacidade de
valorizar o outro e uma fé contagiante. Atitudes como esta merecem nosso aplauso e
nos permitem comemorar a importância da vida, através do amor ao próximo e da
paz dentro de muitos corações amigos. Diante do exposto, parabenizamos e
concedemos moção de aplauso à fotógrafa pato-branquense Larissa Lamp, pelo
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empenho e realização deste belíssimo projeto voluntário, que proporciona às crianças
e famílias carentes, momentos de alegria, confraternização e gratidão. Após a leitura
das proposições, procedeu-se imediatamente a apreciação da ordem do dia:
Aprovado em segunda discussão e votação, votação simples, com 10 (dez) votos, o
Projeto de Lei nº 39/2018, Mensagem nº 20/2018, que autoriza o Executivo Municipal
a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil
reais) e dá outras providências. Aprovado em segunda discussão e votação, votação
simples, com 10 (dez) votos, 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 segunda discussão e votação, votação simples, com 10 (dez) votos, 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. Retirado de pauta o Projeto de
Lei nº 99/2017, de autoria do vereador Claudemir Zanco – PDT, que altera
dispositivos da Lei n° 3728, de 1° de dezembro de 2011. O projeto foi retirado de
pauta a pedido do proponente para melhor análise. Aprovado em primeira discussão
e votação, votação nominal, com 11 (onze) votos, o Projeto de Lei nº 189/2017, de
autoria dos vereadores Claudemir Zanco – PDT e Fabricio Preis de Mello – PSD, que
denomina Escola Municipal do Bairro São Francisco de “Professora Edelvira Roldo
de Col”. Aprovado em primeira discussão e votação, votação simples, com 7 (sete)
votos a favor e 3 (três) votos contra, o Projeto de Lei nº 1/2018, Mensagem nº 1/2018,
que autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no
valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Votaram contra: Fabricio Preis
de Mello – PSD, José Gilson Feitosa da Silva – PT e Marco Antonio Augusto Pozza –
PSD. Aprovado em primeira discussão e votação, votação simples, com 10 (dez)
votos, o Projeto de Lei n° 8/2018, de autoria do vereador Fabricio Preis de Mello –
PSD, que autoriza o Poder Executivo a inscrever nos carnês de pagamento de IPTU
de Pato Branco a frase “Maltratar e Abandonar Animais é Crime! Lei Federal
n°9.605/98”. Aprovado em discussão e votação única, votação simples, com 10 (dez)
votos, o Balancete Financeiro da Câmara Municipal de Pato Branco referente ao mês
de janeiro de 2018. Aprovado em discussão e votação única, votação simples, com 10
(dez) votos, a Moção de Aplauso de autoria do vereador Claudemir Zanco - PDT, a
ser concedida a Senhora Rosa Cecilia Zanella Filachowski, eleita Mulher Urbana do
Ano, pelo relevante trabalho, empenho e dedicação junto a Capela do Bairro Vila
Isabel desde a sua fundação. Finda a ordem do dia, conforme previsto no art. 88 do
Regimento Interno desta Casa de Leis, foi feito intervalo de 5 (cinco) minutos.
Retornando aos trabalhos, foi concedida a palavra ao integrante da família da
homenageada através do Projeto de Lei nº 189/2017, o qual agradeceu pela
homenagem. Prosseguindo, foi concedida a palavra ao vereador Fabricio Preis de
Mello – PSD, inscrito no Grande Expediente. Após, passou-se ao espaço das
lideranças partidárias. Não havendo vereadores interessados em usar a palavra,
passou-se a participação de convidados, onde estava agendada a participação do
diretor em exercício da Sanepar, Jair Bozi, contudo o mesmo não pode comparecer.
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Assim será reagendada sua participação. Dando continuidade, fez uso da palavra no
espaço da Tribuna Livre o Senhor Paulo Roberto Ferreira, onde reclamou da
prestação de serviço da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Na
sequência, passou-se ao espaço das explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os
vereadores Fabricio Preis de Mello – PSD, Marco Antonio Augusto Pozza – PSD,
Marines Boff Gerhardt – PSDB, Carlinho Antonio Polazzo – PROS, Ronalce Moacir
Dalchiavan – PP, Vilmar Maccari – PDT, Claudemir Zanco – PDT e Moacir Gregolin
– MDB. Não havendo mais vereadores interessados em fazer o uso da palavra e nada
mais a ser tratado, às 16h09min 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, 26 de março de 2018.

Joecir Bernardi
Presidente
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