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ATA Nº 66/2018
CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO – ESTADO DO PARANÁ
Ao 1º (primeiro) dia do mês de outubro 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 Amilton Maranoski – PV, 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, Moacir Gregolin – MDB,
Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari –
PDT. O vereador Marco Antonio Augusto Pozza – PSD solicitou licença da atividade
parlamentar para tratar de assuntos de interesse particular, durante o período
compreendido entre os dias 15/08/2018 a 10/10/2018, assumindo sua vaga o
vereador Amilton Maranoski – PV. 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 Claudemir Zanco – PDT. Foi feito um minuto de silêncio, de
acordo com o inciso IV do art. 86 do Regimento Interno, a pedido do vereador Vilmar
Maccari – PDT, pelo falecimento de Adelia Bigaton Ferri. Em seguida, o 1° Secretário,
Moacir Gregolin – MDB fez a leitura da Ata nº 65/2018, da Sessão Ordinária do dia
26 (vinte e seis) de setembro de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade dos
vereadores. Foi feita a leitura das correspondências recebidas: Ofícios nº
73/2018/APM, nº 74/2018/APM e nº 75/2018/APM, datados de 26 e 27 de setembro
de 2018, assinados pelo Assessor de Programas e Metas da prefeitura de Pato Branco,
Cleverson Malagi, em resposta aos ofícios nº 575/2018-DL, nº 588/2018-DL e nº
594/2018-DL. Ofício n° 25/2018, datado de 26 de setembro de 2018, assinado pelo
Chefe da Divisão de Departamento Rural da Secretaria Municipal de Agricultura,
Benigno Koselinski, em resposta ao ofício n° 592/2018-DL. Ofício nº 212/2018,
datado de 25 de setembro de 2018, assinado pelo Promotor de Justiça da Comarca de
Pato Branco, Raphael Adalberto Soares, encaminhando informações sobre a atuação
da Promotoria de Justiça em relação as vagas em creches na cidade de Pato Branco.
Ofício nº 78/18 CG 2017-Circular, datado de 19 de setembro de 2018, enviado pelo
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, assinado pelo Conselheiro Relator das
Contas do Governo – Exercício 2017, Fernando Augusto Mello Guimarães,
encaminhando para conhecimento fichas onde foram sintetizados cadernos temáticos
nas áreas de Gestão Fiscal e Previdenciária, Instrumentos de Planejamento, Gestão da
Receita Orçamentária, Gestão de Pessoas, Gestão de Precatórios, Gestão de Obras e
do Patrimônio Público, Gestão de Segurança, da Saúde, do Ensino Básico e Superior e
Gestão das Transferências Voluntárias. Ofício n° 130/2018-SCR/ANEEL, datado de
18 de setembro de 2018, enviado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel),
em reposta ao ofício n° 437/2018-DL. Ofício n° 665/2018/SEI/COUN/SCOANATEL, datado de 16 de agosto de 2018, enviado pela Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), em reposta ao ofício n° 539/2018-DL. Ofício CTDAR/86-2018-BSB-CA, datado de 24 de setembro de 2018, enviado pela Empresa
TIM, em reposta ao ofício n° 426-2018-DL. Notificação datada de 19 de setembro de
2018, assinada pela Promotora de Justiça Silvana Cardoso Loureiro, em atendimento
ao disposto no art. 5°, da Resolução n° 1928/08 da Procuradoria-Geral da Justiça do
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Estado do Paraná, comunicando que foi arquivada os autos de Notícia Fato n°
MPPR-0105.18.000033-0, referente representação da Câmara Municipal de Pato
Branco, em virtude de possíveis ilegalidades cometidas pelo prefeito municipal
Augustinho Zucchi, na aquisição de paver, licitado no pregão nº 20/2017. Convite
enviado pelo prefeito de Pato Branco, Augustinho Zucchi, para o lançamento do
Natal de Pato Branco, a ser realizado no dia 04 de outubro de 2018, às 9h30min, no
Largo da Liberdade. Convite enviado pela Prefeitura de Pato Branco, através da
Secretaria Municipal de Saúde, para participar da abertura da Campanha Outubro
Rosa, a ser realizada no dia 05 de outubro de 2018, às 13 horas, no Largo da
Liberdade. A seguir, foram lidos e após leitura baixarão às comissões permanentes
para análise e emissão de pareceres os projetos de lei: nº 169/2018, de autoria do
vereador Ronalce Moacir Dalchiavan – PP, que dispõe sobre a dispensa do
pagamento do serviço funerário municipal àqueles que comprovem a doação de
órgão do familiar falecido no Município de Pato Branco e dá outras providências; nº
170/2018, Mensagem nº 94/2018 (Regime de urgência), que autoriza o Executivo
Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 1.595.835,00
(um milhão, quinhentos e noventa e cinco mil e oitocentos e trinta e cinco reais); nº
171/2018, Mensagem nº 95/2018 (Regime de urgência), que autoriza o Executivo
Municipal a abrir Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 69.395,48
(sessenta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos); e o
Projeto de Resolução nº 4/2018, de autoria do vereador Fabricio Preis de Mello –
PSD, que altera dispositivos da Resolução nº 1, de 28 de maio de 2018, que instituiu o
“Diploma Amigo dos Animais”. Conforme prevê o art. 174 do Regimento Interno
desta Casa, foram colocados em deliberação os pedidos de regime de urgência dos
projetos apresentados. Em votação os pedidos de regime de urgência foram
aprovados por unanimidade dos vereadores. Após a leitura dos projetos recebidos,
foram lidos e deferidos os requerimentos dos senhores vereadores:
REQUERIMENTO Nº 465/2018, de autoria do vereador Fabricio Preis de Mello PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando que através do departamento competente, se
manifeste tecnicamente a respeito da viabilidade de operacionalização do Projeto de
Lei n° 246/2016, que “Institui o Dia da Memória e da Erva Mate do Município de
Pato Branco e dá outras providências”. REQUERIMENTO Nº 466/2018, de autoria
do vereador Amilton Maranoski - PV, no uso de suas atribuições legais e regimentais
requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que faça uma permuta
ou adquira terreno ao lado da Creche Menino Deus, antiga capela Bairro Menino
Deus, para acesso da mesma, pois foi embargado pelos Bombeiros o acesso pela rua
Pedro Ramires de Mello. REQUERIMENTO Nº 467/2018, de autoria do vereador
Amilton Maranoski - PV, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo
seja oficiado ao Executivo Municipal, para que faça a abertura do prolongamento da
Rua Osvaldo Cruz, Bairro Alvorada. REQUERIMENTO Nº 468/2018, de autoria dos
vereadores Fabricio Preis de Mello - PSD, Amilton Maranoski – PV, Moacir Gregolin
– MDB, Rodrigo José Correia – PSC e Ronalce Moacir Dalchiavan – PP, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, reiterando pedido, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando que através do departamento competente, sejam
incluídas no “Programa Asfalto 100%” as seguintes ruas do loteamento Paulafonso:
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Alexander Popia; Deodora Kogi; Alexandre Portela; Nelson Colla; Beija Flor; Abrão
Ribeiro e Andorinhas. REQUERIMENTO Nº 469/2018, de autoria do vereador
Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que através do
departamento competente, realize melhorias com urgência na estrada da
Comunidade de Quebra Freio, próximo ao sitio Bom Pastor. REQUERIMENTO Nº
470/2018, de autoria do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal,
solicitando que através da Vigilância Sanitária, envie informações sobre a incidência
de doenças em cães e gatos no município: quais zoonoses foram registradas em cães e
gatos no município nos últimos dois anos; qual o número de registros; havendo
registro de doenças, quais medidas a vigilância sanitária têm tomado para conter a
proliferação. REQUERIMENTO Nº 471/2018, de autoria do vereador Fabricio Preis
de Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja
oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que através do departamento
competente, faça a inclusão da Rua Visconde de Guarapuava no “Programa Asfalto
100%”. REQUERIMENTO Nº 472/2018, de autoria do vereador Fabricio Preis de
Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado
ao Executivo Municipal, solicitando que através do departamento competente, faça a
limpeza da Reserva Municipal, localizada na Rua Visconde de Guarapuava, atrás da
Unidade Básica de Saúde do Bairro Pinheirinho. REQUERIMENTO Nº 473/2018, de
autoria do vereador Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e
regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que
através do departamento competente, realize a construção de calçadas na Reserva
Municipal localizada na Rua Visconde de Guarapuava. REQUERIMENTO Nº
474/2018, de autoria do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo Municipal,
solicitando ao departamento competente, que seja providenciado ou cobrado do
DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, para que tome as
medidas necessárias para providenciar o acostamento na extensão da Via Lateral
Luiz Alfredo de Bortoli. REQUERIMENTO Nº 475/2018, de autoria 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 a limpeza na canalização que escoa as águas da chuva que saem da Rodovia BR158 e que passa nos fundos da 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular no Bairro
Planalto. REQUERIMENTO Nº 476/2018, de autoria dos vereadores Ronalce Moacir
Dalchiavan – PP, Amilton Maranoski – PV e Rodrigo José Correia – PSC, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo
Municipal, solicitando ao departamento competente, pavimentação asfáltica na Rua
Ângelo Copetti, no Bairro Veneza. REQUERIMENTO Nº 477/2018, de autoria dos
vereadores Ronalce Moacir Dalchiavan - PP e Rodrigo José Correia – PSC, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao Executivo
Municipal, solicitando ao departamento competente, o conserto da placa indicativa
dos nomes no cruzamento das Ruas Leôncio Amadori e João Penso, no Bairro Vila
Esperança. RETIRADO a pedido o proponente por erro redacional o
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PP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando à Sanepar - Companhia de Saneamento do Paraná,
para que realize a manutenção no asfalto da Rua Uruguai, no bairro Jardim das
Américas, que ficou em péssimo estado após a realização das obras de saneamento.
REQUERIMENTO Nº 479/2018, de autoria do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan PP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado ao
Executivo Municipal, solicitando à Secretaria de Meio Ambiente, para que sejam
tomadas as providências para solucionar o problema dos inúmeros cachorros de rua
na Rua Papa João XIII, no Bairro São Cristóvão. REQUERIMENTO Nº 480/2018, de
autoria 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, analise a possibilidade de colocação de
redutor de velocidade no asfalto da Comunidade do Passo da Ilha, próximo às
residências dos Senhores Itacir Viganó e Dimas Pagnoncelli. REQUERIMENTO Nº
481/2018, de autoria 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, notifique com urgência o
proprietário do terreno localizado na esquina da Rua Ivaí com a Rua Valdemar
Schuler, no Bairro Jardim Floresta, para que realize a limpeza do lote.
REQUERIMENTO Nº 482/2018, de autoria 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, realize a
instalação de iluminação pública na Rua Valdemar Schuler, no Bairro Jardim
Floresta. REQUERIMENTO Nº 483/2018, de autoria do vereador Fabricio Preis de
Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja oficiado
ao Executivo Municipal, solicitando que através do departamento competente,
realize reparo da galeria pluvial na Rua Governador Jorge Lacerda esquina com a
Rua Nereu Ramos. REQUERIMENTO Nº 484/2018, de autoria do vereador Fabricio
Preis de Mello - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerendo seja
oficiado ao Executivo Municipal, solicitando que através do departamento
competente, realize reforma do muro do Cemitério Municipal, na parte que faz
divisa com o Núcleo Regional de Educação de Pato Branco. Com exceção do
requerimento nº 478/2018 que foi retirado, as demais proposições foram aprovadas
por unanimidade dos vereadores. Foi lida a MOÇAO DE APLAUSO Nº 13/2018, de
autoria do vereador Amilton Maranoski – PV, subscrita pelos 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, Moacir Gregolin – MDB, Rodrigo José Correia – PSC, Ronalce Moacir
Dalchiavan – PP e Vilmar Maccari – PDT, a ser concedida ao senhor Paulo Vicente
Stefani, extensiva a todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer, pelos relevantes serviços prestados. O Secretário Municipal Paulo Vicente
Stefani, nascido em Cascavel, Paraná, assumiu a Secretaria de Esporte e Lazer em
julho de 2013. Formado em Educação Física pela Pontifícia Universidade Católica do
Paraná – PUC, especialista em Gestão do Esporte e Lazer na Iniciativa Pública e
Privada, pela FAG. O amor pelo esporte iniciou-se em 1984 quando começou a jogar
futsal pela equipe da Eucatur de Cascavel. Nas categorias menores conquistou 3
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títulos estaduais, 2 títulos brasileiros e foi campeão da Chave Ouro de futsal do
Paraná – categoria adulto. Atuou em diversos clubes de futsal pelo Estado do Paraná.
Após despedir-se das quadras, trabalhou anos como coordenador e organizador de
eventos da Escola de Futebol Abutuou, cujos proprietários eram Fernando Gomes
(Transamérica), Caio Junior (in memorian) e Barcínio Sicupira (ex-jogador de
futebol). No ano de 2003 mudou-se para Pato Branco, onde foi proprietário da
Academia Mater Sport, até o ano de 2013. Além disto, trabalhou no SESC Paraná, foi
coordenador das categorias de base do clube Atlético Paranaense e Diretor do
Instituto Paranaense de Ciência do Esporte do Paraná. Casado com Vanessa Pretto
Guerra Stefani, tem dois filhos, Guilherme e Isadora. Após o convite para assumir a
Secretaria de Esporte e Lazer, num processo gradativo, montou a equipe de diretores
e técnicos com formação em áreas voltadas para a prática do esporte e lazer, equipe
esta composta por pessoas capacitadas que atuam em áreas específicas, e que
transformaram e melhoraram o esporte e lazer em nosso município. No ano de 2013
foi criada a Secretaria de Esporte e Lazer no município de Pato Branco/PR, uma
secretaria que orgulha os pato-branquenses, se destacando no cenário estadual e
nacional através da sua estrutura física, plano de ação, projetos sociais, atividades
sistemáticas e equipes de rendimento. O início do trabalho se deu após várias
reuniões de planejamento, tendo em mãos o plano de governo e contando sempre
com o apoio do prefeito municipal, a Secretaria de Esporte e Lazer elaborou um
plano estratégico para conseguir atingir os objetivos propostos pela equipe da
secretaria. Observou-se, durante as reuniões de planejamento, a necessidade de
revitalizar e construir novos espaços públicos, modernos e atraentes para a
população usufruir, proporcionando desta forma, às famílias, momentos de
descontração, lazer e de prática esportiva. Atualmente, a SELPB possui inúmeros
locais que atendem a esta necessidade, e muitos outros ainda serão inaugurados
nesta gestão, e, como exemplo, citamos a Praça Presidente Vargas e o Largo da
Liberdade. Dando continuidade ao planejamento, desenvolveu-se um plano de ação,
que atende as mais variadas modalidades esportivas e atividades de lazer em todas
as faixas etárias. São mais de 100 eventos realizados durante o ano, e inúmeras
atividades sistemáticas, desde a iniciação esportiva das mais variadas modalidade e
atividades voltadas para a terceira idade. Com algumas modalidades o município
realiza treinamentos específicos, buscando qualificar as equipes de base e
rendimento, denominado Projeto CEDEL (Centro de Desenvolvimento de Esporte e
Lazer). Promover, proporcionar e orientar crianças, jovens, adultos e terceira idade
na prática de atividades físicas, esportivas e de lazer. Os projetos são diversificados,
para que as pessoas possam experimentar e fazer as atividades em que mais gostem e
se adaptem. As atividades acontecem diariamente e nos três períodos do dia: manhã,
tarde e noite. Nos CEDEL, as atividades foram pensadas em forma de trabalho
sistemático, onde são atendidas, desde crianças até a terceira idade, com os
Projetos/Escolinhas que seguem: Escolinhas de Futsal (crianças e adolescentes);
Escolinhas de Voleibol (crianças e adolescentes); Escolinhas de Handebol (crianças e
adolescentes); Escolinhas de Futebol (crianças e adolescentes); Escolinhas de
Iniciação Esportiva (crianças e adolescentes); Projeto de Ginástica Rítmica (crianças e
adolescentes); Projeto de Atletismo (crianças e adolescentes); Escola de Natação (a
partir dos 6 meses sem limite de idade); Projeto de Ginástica no Bairro (adulto);
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Aulas de Pilates (adulto); Atendimentos a Terceira Idade (terceira idade);
Atendimentos nas ATIs – Academias da Terceira Idade (adultos e terceira idade). A
proposta dos CEDEL é o de garantir e proporcionar condições de acesso e momentos
de oportunidades de adequação social e integração humana, trazendo desta forma o
bem estar em seus mais variados níveis, e fazendo prevalecer os direitos de cidadãos,
além de afastar a criança, adolescente, jovens e adultos das drogas, prostituição,
criminalidade e outros riscos sociais provenientes do meio em que vivem. Os
Projetos destinam-se ao atendimento de crianças, jovens, adolescentes, adultos e
idosos, promovendo a saúde coletiva, como forma de prevenção de doenças que
contribuam para uma melhor qualidade de vida e bem estar físico a toda
comunidade. Rua de Lazer: Projeto itinerante que atende os bairros e região central
do Município com a proposta de resgatar brincadeiras integrando a família patobranquense envolvendo crianças, jovens e adultos das mais variadas faixas etárias.
Toboágua: É um brinquedo inflável que é montado na rua Olindo Setti, ao lado do
Ginásio Municipal Dolivar Lavarda. Ele funciona como um grande escorregador com
água de 70 metros de comprimento. O mesmo é montado de quatro a cinco vezes ao
ano, nos períodos mais quentes. Proporciona uma forma de lazer diferenciado para a
população do Município envolvendo crianças, jovens e adultos das mais variadas
faixas etárias. Caminhada e Corrida de Rua: Fomentar e oportunizar a prática da
caminhada e corrida de rua para o público em geral, atendendo a faixa etária acima
de 16 anos, as atividades desenvolvidas são caminhada de 3 km e corrida de 5 km e
10 km, em percurso pré-definido em parceria com o 2º Subgrupamento de Bombeiros
Independente, 3º Batalhão de Polícia Militar, Departamento de Trânsito de Pato
Branco (Depatran), 6ª Cia de Polícia Rodoviária Federal, Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu), Secretaria Municipal de Saúde e Associação dos
Corredores de Rua de Pato Branco (Acorpato). Jogos dos Trabalhadores: Promove a
integração dos trabalhadores nas empresas através do esporte, funcionários das
empresas, que atuam na cidade de Pato Branco, os jogos possuem 18 modalidades
esportivas. Projeto Ginástica Rítmica – GR: O projeto de Ginástica Rítmica atende
meninas de 06 a 15 anos de idade, no Largo da Liberdade, CEU das Artes e do
Esporte e na Escola Municipal Bairro Planalto. Projeto de Atletismo: O projeto de
Atletismo atende crianças e adolescentes de 10 a 16 anos, no Largo da Liberdade, na
pista da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR, e possui uma
parceria com a Secretaria de Educação e Cultura onde, no período da manhã, atende
as escolas municipais. Projeto da Escola de Natação: O projeto da Escola de Natação
surgiu através da construção do Centro Aquático, no Largo da Liberdade, onde
contamos com uma piscina semiolímpica e uma infantil. Atendemos a partir de 6
meses sem limite de idade, contando com aulas de natação infantil e adulto, aulas de
hidroginástica, hidroterapia (parceria com a Secretaria de Saúde e Faculdade de Pato
Branco), uma parceira com a Secretaria de Educação e Cultura onde crianças que
estudam na rede municipal de ensino tem a oportunidade de praticarem a
modalidade sem custo, e ainda disponibilizamos a piscina semiolímpica para o
grupamento do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar para que possam realizar seus
treinamentos. Projeto Domingo no Largo: Projeto Domingo no Largo acontece aos
domingos, no período da tarde, no Largo da Liberdade, e ocorre sempre com uma
atividade diferente, sem limite de idade, a participação é aberta a população que
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frequenta o referido espaço. Algumas atividades que são desenvolvidas: tiro com
arco, pintura de rosto, aulão de pilates, carrinho de rolimã, oficina de pipas,
treinamento funcional kids, entre outras. Diante de tantas opções esportivas e de
lazer que a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer coordenada pelo Paulo Vicente
Stefani oferece, a Câmara Municipal de Pato Branco aplaude e reconhece todo o
empenho e dedicação frente à Secretaria, proporcionado aos pato-branquenses
melhoria na qualidade de vida e saúde. Após a leitura das proposições, procedeu-se
imediatamente a apreciação da ordem do dia: Aprovado em primeira discussão e
votação, votação simples, com emendas, com 10 (dez) votos, o Projeto de Lei nº
245/2016, de autoria do ex-vereador Laurindo Cesa – PSDB, que institui o Dia das
Cooperativas do Município de Pato Branco. Aprovado em primeira discussão e
votação, votação simples, com 10 (dez) votos, o Projeto de Lei nº 150/2018, de autoria
dos vereadores Marines Boff Gerhardt – PSDB e Moacir Gregolin – MDB, que institui
o “Dia do Mamaço” no âmbito do Município de Pato Branco. Finda a ordem do dia,
foi feita a entrega das seguintes Moções de Aplauso: a Secretária Municipal de Saúde
Márcia Fernandes de Carvalho, extensiva a todos os servidores e coordenadores das
Unidades Básicas de Saúde, pelo empenho nas campanhas de vacinação; e a
Cooperativa de Trabalho de Agentes Ambientais de Pato Branco - COTAAPB,
representada pela presidente Janete Maier, pelos trabalhos desenvolvidos no
Município de Pato Branco. Conforme previsto no art. 88 do Regimento Interno desta
Casa de Leis, foi feito intervalo de 5 (cinco) minutos. Retornando aos trabalhos,
procedeu-se ao espaço das lideranças partidárias. Fizeram uso da palavra, os
vereadores Rodrigo José Correia, líder do PSC; Marines Boff Gerhardt, líder do
PSDB; Ronalce Moacir Dalchiavan, líder do PP; Carlinho Antonio Polazzo, líder do
PROS; Amilton Maranoski, líder do PV; Moacir Gregolin, líder do MDB e José Gilson
Feitosa da Silva, líder do PT. Após o espaço das lideranças partidárias, passou-se ao
espaço das explicações pessoais. Fez uso da palavra, o vereador Carlinho Antonio
Polazzo – PROS. Não havendo mais vereadores interessados em fazer o uso da
palavra e nada mais a ser tratado, às 15 horas 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, 1º de outubro de 2018.
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