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Excelentíssimo Senhor 
CARLINHO ANTONIO POLAZZO 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná. 

O vereador Rodrigo José Correia - PSC, no uso de suas prerrogativas 
legais e regimentais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato 
Branco o seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº i:=J- /2017. 

Torna obrigatória a disponibilização 
de ambulância e médico no local 
das provas de concursos públicos 
municipais em que são exigidos 
testes de esforço físico. 

Art. 1 o Fica a Administração Pública Municipal obrigada a 
disponibilizar ambulância de resgate com um condutor e um médico no local 
das provas de investidura em concurso público municipal em que exigir teste de 
esforço físico, 

Paragrafo único: A ambulância de que trata o caput deste artigo 
tem por finalidade socorrer imediatamente pessoas que venham a sofrer 
qualquer problema de saúde. 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 18 de maio de 2017. 

Rorltt~~ 
R.õdrigo\fosé Correia 

Vereador - PSC 
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JUSTIFICATIVA 

O projeto de lei ora apresentado tem como objetivo evitar lesões graves 
e mortes nos locais de provas de investidura em concurso público municipal em 
que são exigidos testes de esforço físico. 

A presença de ambulância de resgate equipada com profissional de 
saúde nos locais de realização das provas conforme preceitua esta lei 
contribuirá para a diminuição da gravidade de possíveis lesões decorrentes da 
atividade física. 

Os primeiros minutos que se sucedem a todo acidente, principalmente 
nos casos mais graves, são importantíssimos para a garantia de vida da vítima. 
As chances de sobrevivência diminuem drasticamente para as vítimas que não 
recebem cuidados médicos especiais no prazo de uma hora após o 
acontecimento. 

A Constituição Federal em art. 196 prevê: "A saúde é direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 

Nesse sentido, é de extrema importância a disponibilização pelo Poder 
Público Municipal do veículo de socorro o qual trata esta lei. 

R l'\A~u·(Y::) ~ 
'R'ôdrig~Tusé Correia 

Vereador -PSC 

PGR 10/2017 
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PROJETO DE LEI Nº 77/2017 
J 

1 
Pre ende o ilustre Vereador jRodrigo José Correia - PSC, através do Projeto 
de rei em epígrafe, obter 'autorização legislativa para tornar obrigatória a 
disllonibilização de ambulâf:

1 

eia e médico no local das provas de concursos 
púb icos municipais em que são exigidos testes de esforço físico. 

Em síntese, justifica o au or que a presença de ambulância de resgate 
equ pada com profissiona~ de saúde nos locais de realização de provas 
con ribuirá para a diminuiçao da gravidade de possíveis lesões decorrentes da 
ativ dade tisica. 

Ad z ainda, que os primeiros minutos que se sucedem a todo acidente, 
· pri~cipalmente nos casos m~is graves, são importantíssimos para a garantia da 
vid~ da vítima. As chances ae sobrevivência diminuem drasticamente para as 
vítimas que não receberh c~idados médicos especiais no prazo de uma hora 

, 1 • 

apos o acontecunento. · 
, 1 . . 

E o /brevíssimo relatório. J 

Pel9 que se denota, a intençro do autor é tornar obrigatória a disponibilização 
de ~mbulância e médico no ~ocal das provas de concursos públicos municipais 
em Lue são exigidos testes de esforço físico. 

Ao f!UC pese a nobre intençL do ilustre edil, em tese enten~emos s.m.j que 
objf to tratado é de pura 1 gestão administrativa, sendo desnecessária a 
edição de lei para tanto, todavia recomendamos seja oficiado a Secretaria 
Muricipal de Saúde, para ! que se manifeste tecnicamente a respeito desta 
proíosta legislativa. 

Feitas essas considerações, após cumpridas ~ 

~ostulamos pelo retorno dt Proje'.o de Lei para co 

E o 1parecer, SALVO MELHOR füIZO. 
Pat 1 Branco, 30 de.agosto d~ 2017. 

i 
i 

formalidades legais, 
clusão do parecer. 

Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501 -262 Pato Branco Paraná 
e-mail: leglslativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobrane-0.com.br 



( 

( 

i 
GABINETE DO VEREADOR JOS~ Gll SON FEITOSA OA SILVA-PT RGF Nt 265/2017 

Exmo. Senhor 
Carlinho Antonio Polazzo 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Solicitam a Secretaria Municipal de Saúde, parecer 
técnico referente ao Projeto de Lei n2 77 /2017, de 
autoria de Rodrigo José Correia - PSC. 

Os membros da comissão de Justiça e Redação, infra-assinados, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, requerem seja oficiado ao Executivo Municipal, 
solicitando a Secretaria Municipal de Saúde, parecer técnico referente ao Projeto de 
Lei n2 77/2017, de autoria· de Rodrigo José Correia - PSC. 

O projeto, visa tornar obrigatória a disponibilização de ambulância e médico 

nos locais das provas de concursos públicos municipais em que são exigidos testes· de 

esforçq físico. 

O parecer jurídico dessa Casa de Leis~ alega que o objeto tratado é de pura 

gestão administrativa, mas que a Secretaria Municipal de Saúde deve manifestar-se 

tecnicamente a respeito desta proposta. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 13 de setembro de 2017. 

Rua Ararlgbóla, 491 Fone: (46) 3224-2243 

~· 
Rodrigo Jo é Correia - PSC 

Membro 

85501-262 Palo Branco Paraná 

e-mail: legislatiyo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Oficio nº 97/2017JDA Pato Branco, 10 de outubro de 2017. 

Senhor Presidente, 

Informamos aos Ilustres vereadores respostas relativas ao Oficio nº 810, de 13 
de setembro de 2017: 

1. Do vereador Carlinho Antonio Polazzo - PROS solicitando que através do 
departamento competente providencie a instalação de um bebedouro novo no Posto de 
Saúde do Bairro Bortol. O pedido é dos servidores considerando que o bebedouro 
existente na Unidade de Saúde estraga com frequência. Esse fato faz com que os 
servidores tenham que consumir água da torneira, porém a mesma não é Ideal para o 
consumo. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

2. Do vereador Claudemlr Zanco - PDT solicitando que através do departamento 
competente, providencie serviços de melhoria, bem como a adequação dos bueiros n~ 
Rua Natalia Vicente Pereira, Bairro Vila Esperança. Justificamos esta solicitação, pois 
após a aplicação da camada asfáltica, os bueiros ficaram abaixo do nível da rua 
causando acidentes e transtorno aos moradores do Bairro. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
ane)(o. 

3. Do vereador Claudemlr Zanco - PDT solicitando informar esta Casa de Leis o número 
de Alvarás para o funcionamento da atividade comercial de auto-peças novas e usadas 
e ferro-velho, bem como, Informar a focalização dos mesmos ~ quais as exigências 
para a liberação do funcionamento. Justificamos este pedido, para que posteriormente 
os membros das comissões permanentes possam emitir parecer ao Projeto de Lei nº 
60/2017, de 24 de maio de 2017, de autoria do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan -
PP (cópia anexa). que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de cobertura em 
ferros-velhos, depósitos de pneus e atividades afins, o qual se encontra em trâm e 
nesla Casa de Leis. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o docume 
anexo. 

A Sua Excelência o Senhor 
CARLINHO ANTONIO POL.AZZO 
Presidente da Câmara Municipal 
Pato Branco - PR 



4. Do vereador José Gllson Feitosa da Silva - PT solicitando enviar a esta Casa de leis 
cópia do Termo de Convênio firmado entre o Governo do Estado e o BNH - Banco 
Nacional de Habitação, conforme Art. 6º da Lei nº 127/73. Justificamos o pedido para o 
devido acompanhamento. 
Resposta: O vereador proponente deverá dirigir-se a SANEPAR para obtenção desse 
documento. 

5. Do vereador José Gllson Feitosa da Silva - PT, reiterando pedidos anteriores, 
solicitando informar esta Casa de Leis sobre a falta do medicamento Sertralina 50mg, 
na Farmácia Central no mês de agosto de 2017. Justificamos o pedido tendo em vista a 
necessidade urgente da paciente Danieli Mirian Correia, que depende deste 
medicamento para ter melhor qualidade de vida, conforme receita anexa. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

6. Do vereador José Gilson Feitosa da Siiva - PT, reiterando pedidos anteriores, 
solicitando que o mesmo requisite, ao Gerente da SANEPAR, Senhor Aderbal Luiz 
Roncalto, informações conforme segua: informar valor bruto e Hquido arrecadado com 
taxas de água e esgoto (discriminando ano a ano, desde 1973 até 2017); informar os 
Investimentos realizados em abastecimento de água e esgoto sanitário (discriminando 
ano a ano, desde 1973 até 2017); informar, discriminadamente os Investimentos 
realizados pela União, Estado e Sanepar no municfplo. O pedido justifica-se, diante da 
necessidade de acompanhamento, com base no previsto no Art. 6° da Lei nº 127173, 
que assim prescreve: "A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, fica 
desde já autorizada a fixar tarifas que permitam a justa remuneração do invetimento, o 
melhoramento e a expansão dos serviços e assegurem o equillbrio econômico e 
financeiro dos sistemas explorado nos termos de convênio( ... )" 
Resposta: O vereador proponente deverá dirigir-se a SANEPAR para obtenção desse 
levantamento. 

7. Da vereadora Marines Boff Gerhardt - PSDB solicitando que seja reali:z:ado estudo de 
viabilidade de desenvolvimento e implantação de aplicativo para consulta de multas e 
notificações emilidas pelo Departamento Municipal de Trânsito de Pato Branco -
DEPATRAN. A solicllação é para atender pedidos da população que sofre com mullas 
extraviadas. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

8. Do vereador Rodrigo José Correia - PSC solicitando que providencie a inclusão no 
Programa Asfalto 100%, da Rua José Dalmolin, entre as Ruas Cristóvão Colombo e 
José Leonardi, Bairro Aeroporto. Juslificamos o pedido lendo em vista a reivindicação 
dos moradores, pretendendo com o asfalto a melhoria na trafegabilidade tanto de 
motoristas como pedestres, proporcionando melhor qualidade de vida e segurança a 
todos. 
Resposta: Efetuada pala Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

9. Do vereador Ronatce Moaclr Dalchlavan - PP solicitando que através do 
departamento competente, providencie a colocação de grade de proteção no entorno 
Cenlro de Musicalização do Bairro Alvorada, na Travessa lpacaral, nº 51. Justificamo 
este pedido, buscando preservar o patrimônio público, pois, no período noturno, o páli 



do terreno está sendo utilizado para consumo de drogas e prática de vandalismo contra 
o imóvel. 
Resposta: Efetuada pala Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

10. Do vereador Ronalce Moaclr Dalchlavan - PP solicitando que através do 
departamento competente, seja providenciada a colocação de grade de proteção no 
entorno do estacionamento da Escola São Cristóvão. Justificamos este pedido, para 
garantir maior segurança aos servidores da referida Escola. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

11. Do vereador Ronalce Moaclr Dalchiavan - PP solicitando que através do 
departamento competente, providencie a execução dos serviços de limpeza no terreno 
municipal na Rua Bernardo Refinski, Bairro Sudoeste. Justificamos este pedido, pois 
após visila in loco verificamos que o mato cresceu novamente depois da úllima limpeza 
realizada. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, da acordo com o documento 
anexo. 

12. Dos vereadores Marco Antonio Augusto Pozza - PSD e Moaclr Gregolin - PMDB 
solicitando enviar a esta Casa de Leis o demonstrativo de crescimento dos recursos da 
educação dos últimos 3 (três) anos, e a projeção para os próximos 3 (três). Justificamos 
o pedido tendo em vista que essas Informações são importantes na anállse do Plano de 
Carreira, Cargos e Salários dos Professores. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo . . 

13. Dos vereadores Joeclr Bernardi - SD. José Gllson Feitosa da Siiva - PT. Marines 
Boff Gerhardt - PSDB, Moaclr Gregolln - PMDB e Rodrigo José Correia - PSC, 
membros da Comissão de Justiça e Redação, solicitando que através do departamento 
competente (Secretaria Municipal de Saúde), seja analisado e posteriormente 
encaminhado a esta Casa de Leis, parecer técnico relativo ao Projeto de Lei nº 
77/2017, de autoria do vereador Rodrigo José Correia - PSC, que torna obrigatória a 
disponibilização de ambulância e médico no local das provas de concursos públicos 
municipais em que são exigidos testes de esforço físico. O parecer jurídico dessa Casa 
de Leis alega que o objeto tratado é de pura gestão administrativa, mas que a 
Secretaria Municipal de Saúde deve manifestar-se tecnicamente a respeito desta 
proposta. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria r pnsâvel pela Pasta, d~ acordo com o documento 
anexo. \ 

\ 

Respeilosamente, 

\ ... 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
Biado do l'amrn\ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATO BRANCO 

MEMO N°. 100/2017 Pato Branco1 25 de setembro de 2017. 

limo. Sr. 
Cleverson Malagi 

Ref. Resposta Oficio 810 - Câmara de Vereadores 

limo. Sr. 

Em atenção ao Oficio supramencionado, venho por este 
Informar: 

Item 1: Informamos que o bebedouro da Unidade foi 
recentemente adquirido. A equipe da manutenção já foi enviada para verificar os fatos 
apontados. 

Item S: Encaminhamos resposta do setor competente em anexo. 

Item 13: Conforme é sabido, o Município de Pato Branco, dentro 
da pactuação das Redes de Urgência e Emergência, é coberto pelo SAMU, que tem como 
objetivo prlnclpal oferecer o melhor tempo resposta para quaisquer urgências e emergências, 
inclusive as citadas pelo Autor do Projeto. Neste contexto, entendemos desnecessária a 
Imposição de ônus excessivo ao Município duplicar a oferta dessa assistência, vez que provas 
desta natureza não oferecem risco de vida Iminente ao participante e o custo para 
dlsponibilização de ambulância avançada, com equipe a bordo é altíssimo, além de não ter 
disponível para contratação no Município - posto que as ambulâncias desta Secretaria não 
possuem suporte avançado para atendimento de urg/emer, pois Isso é de atribuição do SAMU1 e 
a oferta desse seivlço paralelo deveria ser então "adquirida" via processo formal de compra. 
Assim, opinamos pelo não prosseguimento do projeto. 

Sendo o que se cumpria para o momento, certa da costumeira 
compreensão, agradeço a atenção dispensada. 

Pato Branco, 25 de setembro de 2017. 

MARDiifliàNAí\ioES DE CARVALHO 
Secretária Municipal de Saúde 

:Mareia J"ern1-111dê~ cft' C11r\1dtíi 11 
Portaric1 PI º: 381/lUll 

S~cretaria :Muri. cfe S1111tli• 
:Jmiáo :Ahllll( YJitf áe S11U<(I.' · 



;.l,.~\'\·de,o<i: 

~~d&.9'~9J~tJ 
Estado do Parmuí 

PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 77/2017 

Após diligências realizadas conforme recomendação jurídica desta Casa 
Legislativa, a proposição nos retornou devidamente instruída com a 
manifestação da Secretaria Municipal de Saúde, para conclusão do parecer 
jurídico. 

Em sua manifestação de fls. 8, a Secretária Municipal de Saúde, entende 
desnecessária a imposição de ônus excessivo ao Município duplicar a oferta 
dessa assistência, vez que provas desta natureza não oferece risco de vida 
iminente ao pmticipante e o custo para disponibilização de ambulância 
avançada, com equipe a bordo é altíssimo, além de não ter disponível para 
contratação do Municípío - posto que as ambulâncias desta Secretaria não 
possuem sup01te avançado para atendimento de urgência/emergência, pois 
isso é atribuição do SAMU, e a oferta desse serviço paralelo deveria ser então 
"adquirida" via processo formal de compra. 

Diante dessa justificativa a Secretária Municipal de Saúde, opmou 
contrariamente ao prosseguimento do Projeto. 

É o brevíssimo relatório. 

Pelo que se denota, a intenção do autor é que seja disponibilizada ambulância 
resgate com um condutor e um médico no local das provas de investidura em 
concurso público municipal em que se exija teste de esforço fisico. 

Em síntese, a Secretaria Municipal de Saúde manifestou-se no sentido de que 
o SAMU presta serviços de urgências e emergências no Município, atendendo 
inclusive as situações previstas na referida proposição legislativa. 

Diante das informações prestadas, ratificando o posicionamento anterior, 
recomendamos as comissões permanentes den r das suas respectivas 
prerrogativas regimentais, avaliar a questão so o argumentos técnicos 
apresentados. 
É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 
Pato Br 13 de novembro de 2017. 

!trame 
egislativo 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: leglslativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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COMISSÃO DE JUSTICA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI N2 77/2017 

Autor: Rodrigo José Correia - PSC 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Torna obrigatória a disponibilização de ambulância e médico no local das 

provas de concursos públicos municipais em que são exigidos testes de esforço físico. 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria de Rodrigo José Correia - PSC visa tornar 

obrigatória a disponibilização de ambulância e médico no local das provas de 

concursos públicos municipais em que são exigidos testes de esforço físico. 

ANÁLISE 

O projeto de Lei em análise prevê a obrigatoriedade de disponibilização de 

ambulância e médico no local das provas de concursos públicos municipais em que são 

exigidos testes de esforço físico. 

O projeto justifica-se, argumentando que a disponibilização de ambulância 

equipada com profissionais da saúde, nos locais de provas busca evitar lesões graves, 

aumentando assim, as chances de recuperação e de sobrevivência do paciente. 

O parecer jurídico dessa Casa de Leis, alega que o objeto tratado é de pura 

gestão administrativa, sendo desnecessária a edição de lei, todavia, solicitou que a 

Secretaria Municipal de Saúde fosse oficiada e explanasse sobre o Projeto. 

A Secretaria Municipal de Saúde justificou que não possui ambulâncias 

equipadas para atender urgências/emergências, e que isso é incumbência do SAMU, se 

posicionando contrário ao Projeto. 

A orientação do Jurídico desta Casa de Leis, é que as comissões permanentes 

analisem as prerrogativas e avaliem a questão da forma que considerarem coerente. 

Run Arnrihoin, 491 Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Brnnco 
e-1nail: leglslativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, pelo pela legalidade e constitucionalidade, optamos 

por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 16 de novembro de 2017. 

José Gils 

Jo 

lin-PMDB 
~~ 
Rodrigo Jose Correia - PSC 

Membro 

Rua Arariboia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná 
c-1nail: legislatlvo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

( COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelecem os artigos 51 e 54, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de 

~; l>.'= }l \ÕlDLi· 

Pato Branco, &o ( .\J l w 13' 

( ~a.,~11 "\:~10 Pre1s de M~lo - PSD 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500- 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.corn.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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GABINETE DO VEREADOR RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Parecer ao Projeto de Lei nº 77/2017 

Os membros da Comissão de Políticas Públicas se reuniram para analisar e emitir 

parecer ao Projeto de Lei nº 77/2017, de 13 de junho de 2017 - Torna obrigatória a 

disponibilização de ambulância e médico no local das provas de concursos públicos 

municipais em que são exigidos testes de esforço físico. 

O projeto em questão, do proponente vereador Rodrigo José Correia - PSC, tem por 

objetivo tornar obrigatória a disponibilização de ambulância e médico no local das provas de 

concursos públicos municipais em que são exigidos testes de esforço físico. =f 
o 

Em sua justificativa, o proponente ressalta a importância do atendimento rápido e R 
g. 

eficiente logo nos primeiros minutos que sucedem a todo acidente, e que a presença deº 

ambulâncias de resgate, esquipadas com profissionais da saúde nos locais de realização [ 

de provas, contribuirá para a diminuição da gravidade de possíveis lesões decorrentes da 
"'' ' !\ atividade física. ;f o 

A Secretaria de Saúde emitiu seu parecer quanto ao projeto em questão, ~ ! 
posicionando-se contrária à matéria, alegando que esta Secretaria não possui ambulâncias ~~-

. "' 
equipadas para atender emergências e que isto é de competência do SAMU. ;:; 

. . ~ 

Todavia, após análise criteriosa da matéria em tela por esta comissão, consi~erando ij 
sua conveniência e o interesse público, concluímos por emitir PARECER FAVORAVEL à t!:; 
tramitação do projeto. 

Ronalce Moacir Dai 

Membro - Relator 

Membro· 

É o nosso parecer, Salvo Maior Juízo. 

Pato Branco, 29 de novembro de 2017. 

Presidente 
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2017, às 15h, reuniu-se na sala de 
reuniões da Câmara Municipal de Pato Branco, os Membros da Comissão de Políticas Públicas, 
os vereadores Ronalce Moacir Dalchiavan (Membro), Fabrício Preis de Mello (Presidente), 
Vilmar Maccarl (Membro) as assessoras Aline Barão e Fernanda Chioquetta, para 
deliberarem sobre os projetos de competência desta comissão e o assessor parlamentar 
Leandro Gustavo Lamp para secretariar a reunião. O Presidente da Comissão de Políticas 
Públicas, Fabricio Preis de Mello abriu a presente reunião cumprimentando a todos e em 
seguida foi explanado sobre o Projeto de Lei N2 166/2017, "Dispõe sobre a estrutura 
organizacional, administrativa e de pessoal da Câmara Municipal de Pato Branco", o Relator 
Fabrício Preis de Mello e os demais vereadores decidiram reduzir o valor do vencimento do 
Cargo Comissionado de Diretor Geral, e optaram por exarar PARECER FAVORÁVEL a 
tramitação e aprovação com emendas. O Projeto de Lei nº77 /2017 "Torna Obrigatória à 
disponibilização de ambulância e médico no local das provas de concursos públicos municipais 
em que são exigidos testes de esforço físico" de relatoria do vereador Ronalce Moacir 
Dalchiavan, os demais vereadores pontuaram que é importante à presença de ambulância 
nestes locais, decidiram por unanimidade exarar PARECER FAVORÁVEL a tramitação e 
aprovação por esta Casa de Leis. O Projeto de Lei nºl65/2017 "Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da empresa concessionária de serviço público de distribuição de energia 
elétrica atender às r;iormas 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", de relatoria do vereador Vilmar Maccari, o mesmo explanou aos 
demais, que a proposta contribui para o embelezamento da cidade, tendo em vista que 
resolverá os problemas com excessos de fios inutilizáveis que ficam pendurados nos postes, 
no âmbito municipal, sendo assim, os pares deliberaram pelo PARECER FAVORÁVEL a 
tramitação e aprovaçã por esta Casa de Leis. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à 
presente ata que após da e aprovada foi assinada pelos de competência. 

1 ~ '"º ' - , ~mrt'' 
Ronalce Mo)/r alchiavan @~~e~'cre1vf~o . z Presidente 

('. /1'lr ,,$1 A- ;, / (1 -/ ,d 
Vilmar Maccari L~'ffilf'õfo'üffiivo Cãpfp 

Membro Assessor Parlamentar 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelecem os artigos 51 e 54, do Regimento Interno do 

Poder Legislativo Municipal, o projeto de 

~\ 1 .~ 11- /7üf':f-. 

Pato Branco, ~o29 ......... l.!~-1""""/=Z0~11~· ----------

Marco Antoni? A 

,Pre 

za - PSD 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 77/2017 

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, em 
reumao ordinária, reuniram-se no gabinete do Vereador MARCO ANTONIO 
AUGUSTO POZZA - PSD, os vereadores componentes da Comissão de 
Orçamento e Finanças: Claudemir Zanco - PDT (Membro) e Marines Boff Gerhardt 
- PSDB (membro), para tratar a respeito da Projeto de Lei nº77/2017. O 
presidente, Marco Antonio Augusto Pozza, e relator da matéria, explicou que o 
projeto visa disponibilização de ambulância e médico no local de provas de 
concursos públicos, que exijam testes de esforço físico no âmbito de Município de 
Pato Branco. Tal propositura, visa, de forma clara e inequívoca, resguardar a 
integridade e a saúde de todos os participantes de concursos, que se expuserem a 
esforços fisicos buscando a aprovação no mesmo. Trata-se, mais uma vez, 
inequivocadamente, de matéria de interesse público e de saúde pública. Fazer ou 
proporcionar saúde aos Municlpies, é sim, dever da União, dos Estados e dos 
Municípios. Mesmo que, a Secretaria Municipal de Saúde, se esquive do dever de 
assegurar saúde e primeiros socorros aos concorrentes de concursos publicas que 
envolvam desgaste físico, o fará, por consonância desta Lei hora apresentada. 
Legislar deve ser, e, é, muito mais que aceitar o descaso, observar calado o 
desinteresse, e omitir-se de propiciar o que é de direito do cidadão. Deste modo, 
resta então a Comissão de Orçamento e Finanças exarar parecer 
FÁVORÁVEL a aprovação da referida matéria. 

Sendo o que tinham a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a ata 
que segue assinada pelos presentes. 

Pato Branco, 30 de novembro de 2017. 

MARCO ANTONIO AUG S 
ESID TE- RELATO 

-PD 
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