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PREFE ITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO l>O PARAllÁ GASUIETE l>O PREFEITO 

MENSAGEM Nº 104/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Com a presente Mensagem estamos encaminhando a essa Colenda Casa de 

Leis o incluso Projeto de Lei que visa ampliar o número de vagas para o emprego público 

de professor substituto, para contratação por processo seletivo público. 

Estamos propondo a ampliação de vagas para professor substituto, visando 

atender demanda de mão de obra temporária, em situações emergenciais e temporárias, 

enquanto se aguarda a realização de concurso público municipal. 

Há necessidade premente de professores para suprir a demanda, explicitada 

na tabela abaixo, decorrente das seguintes situações: 

PEDIDO DE LICENÇA MATERNIDADE ATESTADO 

APOSENTADO RIA PROLONGADO 

48 08 17 

Em decorrência do afastamento já ocorrido de 4 professoras por 

aposentadoria, 3 das quais com 40 horas semanais; 8 docentes afastadas por licença 

maternidade; 17 professoras afastadas por longo período de doença, temos várias 

situações de coordenadoras pedagógicas direto em sala de aula; diretoras substituindo 
1 

ausências, em sala de aula e pedagoga da equipe da Secretaria de Educação, substituindo 
·' 

coordenadora de CMEI por doença. ~~'.: -~.' 

Isso gera prejuízos na aprendizagem das crialliças, pela falta de 
,. 

coordenadoras pedagógicas na gestão de algumas escolas, inst'abilid 

falta de diretoras, que precisam assumir salas de aula, como també embro da equipe 
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da SMEC, em CMEI, abrindo lacuna em seu trabalho específico, que está sendo 

acumulado por outras pessoas, com sobrecarga de funções gerando estresse. 

Por isso, solicitamos a ampliação do número de vagas do Processo Seletivo 

Simplificado, tendo em vista que há ainda 40 pessoas aprovadas na lista de classificados 

do PSS realizado em 2017, o que resultaria na possibilidade de chamamento imediato para 

contrato temporário emergencial. 

O Município possui respaldo legal para essas contratações, previsão esta da 

Lei Complementar nº 60/2014, que prevê em seu artigo 2°: 

"Art. 2º A contratação poderá ser efetivada mediante Teste Seletivo ou 
Teste Seletivo Simplificado, quando: 
1 - atender situação de calamidade pública ou estado de emergência; 
li - combater surtos epidêmicos; 
Ili - promover campanhas de saúde pública; 
IV - atender necessidades relacionadas com a reestruturação de obras 
públicas; 
V - garantir o suprimento de pessoal nos casos de licença, demissão, 
exoneração, férias, aposentadoria, falecimento e em situações 
emergenciais enquanto se aguarda a realização de concurso público 
municipal. 
VI - implantação de programas agropecuários de caráter sazonal; 
VII - contenção de sonegação de tributos municipais; 
VIII - destinar-se a implementar programas e projetos especfficos nas 
áreas de Educação, Esporte, Saúde e Ação Social, a serem desenvolvidos 
exclusivamente pelo município, com recursos próprios, ou em conjunto com 
a União, o Estado, mediante aprovação e subvenção, no todo ou em parte, 
pelo Governo Federal ou Estadual;" 

Ressaltamos que os profissionais irão atuar na rede municipal de ensino, em 

substituição aos professores que forem sendo desligados do quadro por diversos motivos, 

entre aposentadoria e demais licenças previstas em lei. Conforme previsão legal essas 

contratações se dão em caráter temporário e emergencial. 

VAGAS 
30 

IMPACTO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO 

SEM 
ENCARGOS COM ENCARGOS 

FUNÇÃO VENCIMENTO ABONO MENSAL ANUA~ 
PROFESSOR 1.518,94 186, 11 51 .151 ,50 ~ SUBSTITUTO 

~ 
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575,50 

{. 

MENSAL 
72.464,63 



,. 

ANO IMPACTO - (R$) % RCL 

2019 921 .750,03 0,35% 

2020 977.055,03 0,37% 

2021 1.035.678,33 0,40% 

Certos da sensibil idade de Vossas Excelências para o caso em enfoque, 

premidos pela necessidade de pronto atendimento às escolas e CMEls, sol icitamos que o 

presente Projeto seja apreciado e votado em regime de urgência. 

Gabinete do Prefeito, 22 de ou 
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Amplia do número de vagas para professor 
substituto, previsto na Lei Municipal nº 4.387, 
de 28 de agosto de 2014, para contratação 
temporária por processo seletivo. 

Art. 1° O artigo 2°, da Lei Municipal nº 4.387, de 28 de agosto de 2014, passa a 
viger com o emprego público de professor substituto acrescido de 30 (trinta) vagas, com a 
seguinte redação: 

VAGAS 

30 
30 
30 
60 

"Art. 2° Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente 
servidores para Emprego Público temporário para garantir o suprimento de 
pessoal, mediante a realização de teste seletivo simplificado, conforme 
descrição a seguir:" 

EMPREGO PUBLICO NIVEL 

Zeladora Ensino Fundamental 
Auxiliar de Educação Infantil Magistério 
Auxiliar de Educação Infantil Superior - Pedaçioçiia 
Professor Substituto Superior 

Art. 2° Os demais artigos permanecem inalterados. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na d 

CARGA SALA RIO 
HORÁRIA 
SEMANAL 

40 848,49 
40 1.125,87 
40 1.199,30 
20 1.518,94 

AssessOfia JUfid:ca do Gabinete 
Sa onara Tossul.no de Almeida 
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MUNI CÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARAllÁ GABINETE no PREFEITO 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que os valores 

orçados pelo Município para o pagamento dos vencimentos a serem pagos aos professores 

substitutos contratados por prazo determinado, em decorrência do anexo Projeto de Lei que 

amplia vagas dos referidos profissionais, tem adequação orçamentária e financeira, de acordo 

com a Lei Orçamentária Anual, e ainda, compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias. 

E, por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos o presente. 

Pato Branco/PR, 22 de outubro de 201 

0.. ~· klrtJIL 
~PARECIDA DE CA~l~ 
Secretária de Educação e Cultura 



COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o Projeto de Q4 \.1 ~ Ug(., 1 w \S. 
\ 

Pato Branco, 3o\;io\clí)\8.· 

~s~PSC 
Presidente 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de Qu. \ s.. ~ Jf;,!d z.o,g. 
~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~-

Pato Branco, 0o\ ld 2J0(8· 
: ( 

Ll l,Q;, ,1 \\\\ . 
~:~~ o Preis âe M~I~ ~ 

Presidente 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de Oo~ u .. 2 \ 8f> \ 2:0U~ . . 

Pato Branco, .~o !,lol Qot1?, · 
\ 

José Gilso ~~a Silva - PT 

Presidente 
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GABINETE DO VEREADOR GILSON FEITOSA 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

O vereador abaixo assinado, membro da Comissão de Orçamento e Finanças, 

conforme o que preceitua o Art. 133-A, § 1°, do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Pato Branco, solicita a manifestação da Procuradoria Jurídica desta 

Casa de Leis a respeito do Projeto de Lei 186/2018 - que busca ampliar o número de 

vagas para professor substituto, previsto n9 Lei Municipal nº 4.387/2014. 

O vereador entende ser necessária a manifestação da Procuradoria Jurídica, 

devido à complexidade da matéria em questão e a necessidade de constatar se o 

projeto está em conformidade com a Constituição. 

Pato Branco, 31 de outubro de 201 8. 

José 

! ; 

Ciente da Procuradoria Jurídica: 

Data __________ _ 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85505-030 Pato Branco Paraná 
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PROCURADORIA JURÍDICA 

Recebi nesta data, na condição de PROCURADOR JURÍDICO, 

abaixo assinado, conforme estabelece o § 1° do artigo 133-A do Regimento 

Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto de _...O_,,Q,\_=··=---------

nº 1~ /742 ~ 

(\ 

Pato Branco, __,.J.<...l..\-4-\-.lo""""'- <-4-lj~, .,..,8'--

1 

__ _ 
, ' I ~ 

! \/\ 
r\ \ 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 186/2018 

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em apreço, obter 
autorização legislativa para ampliar o número de vagas para professor 
substituto, previsto na Lei nºª 4.3 87, de 28 de agosto de 2014, para 
contratação temporária por processo seletivo. 

Em síntese, justifica o Executivo Municipal que a ampliação de vagas para 
professor substituto, visa atender demanda de mão-de-obra temporária, em 
situações emergenciais e temporárias, enquanto se aguarda a realização de 
concurso público municipal. 

Aduz ainda, que os profissionais irão atuar na rede municipal de ensino, em 
substituição aos professores que forem desligados do quadro por diversos 
motivos, entre aposentadoria e demais licenças previstas em lei. 

Por fim, informa que serão chamados para preenchimento das vagas, os 
aprovados na lista de classificados do Processo Seletivo Simplificado 
realizado em 2017, possibilitando o chamamento imediato para contratação 
temporária emergencial. 

É o brevíssimo relatório. 

A proposição atende aos preceitos constantes da Lei Complementar nº 60, de 
17 de julho de 2014, que dispõe sobre a contratação de pessoal temporário 
para atender excepecional interesse público, estando as pretensas contratações 
objeto da ampliação de vagas para emprego público de professor substituto, 
balizadas nas normas nela estipuladas. 

O artigo 27, inciso IX da Constituição do Estado do Paraná, sobre o assunto 
assim determina: 

"Art. 27 - A administração pública direta, indireta ou 
fundacional, de qualquer cios Poderes do Estado e dos Municípios, 
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade, eficiência, motivação e, também, ao seguinte: 

IX lei complementar estabelecerá os casos ele 
contratação, por tempo determinado, para atender a necessidade 
temporária ele excepcional interesse público, atendidos os 
princípios: 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501 -262 Pato Branco 
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a) realização de teste seletivo, ressalvados os casos 
de calamidade pública; (redação dada pela Emenda Constitucional nº 02) 

b) contrato com prazo máximo de dois anos;" 
(redação dada pela Emenda Constitucional nº 02) 

Pelo que se depreende da norma constitucional acima transcrita, legislação de 
âmbito municipal deverá estabelecer os casos de contratação, por tempo 
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público. 

A nível local, foi editada a Lei Complementar nº 60, de 17 de julho de 2014, 
que dispõe sobre a contratação de pessoal temporário para atender 
excepecional interesse público. 

Sobre o tema em questão, Adilson Dallari identifica algo que a lei não poderá 
fazer. ln verbis: Está absolutamente claro que não mais se pode admitir 
pessoal por tempo indeterminado, para exercer funções permanentes, 
pois o trabalho a ser executado precisa ser, também, eventual ou 
temporário, além do que a contratação somente se justifica para atendei· 
a um interesse público qualificado como excepcional, ou seja, uma 
situação extremamente importante, que não possa ser atendida de outra 
forma." (Regime Constitucional dos servidores públicos, cit., p. 124) -
Citação doutrinária retirada da obra Comentários à Constituição do Brasil -
Editora Saraiva, pág. 97. 

Ainda a respeito do assunto, transcrevemos abaixo citação doutrinária 
constante da obra Comentários à Constituição do Brasil - Editora Saraiva, 
págs. 102 e 103): 

"A necessidade a que alude o inciso IX do artigo 37 da Constituição 
Federal deve, todavia, ser especialmente qualificada. Deve ser 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 
Assim deve ser qualificada a necessidade quando a contratação de 
pessoal por tempo determinado for indispensável para , como diz Celso 
Antônio Bandeira de Mello, "evitar o declínio do serviço ou para 
restaurar-lhe o padrão indispensável mínimo seriamente deteriorado 
pela falta de servidores" ( ... ). 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501 -262 Palo Branco araná 
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A necessidade é de excepcional interesse público quando for premente, 
imperiosa para que determinado serviço funcione em condições 
satisfatórias mínimas, seja ele essencial ou não. 
Realizado o serviço deve cessar a relação de emprego para essa finalidade 
constituída, porque não mais necessários os servidores contratados." 

A matéria encontra compatibilidade com o disposto contido no ait. 2°, inciso 
V da Lei Complementar nº 60, de 17 de julho de 2014, que dispõe sobre a 
contratação de pessoal, por tempo determinado para atender excepcional 
interesse público, "in verbis": 

"Art. 2º A contratação poderá ser efetivada mediante Teste 
Seletivo ou Teste Seletivo Simplificado, quando: 

V - garantir o suprimento de pessoal nos casos de licença, 
demissão, exoneração, férias, aposentadoria, falecimento e em situações 
emergenciais enquanto se aguarda a realização de concurso público 
municipal; 

A matéria encontra-se acompanha de atestato firmado pelo Prefeito Municipal 
e pela Secretária de Educação e Cultura, de que o pagamento dos vencimentos 
dos professores substitutos contratados por prazo determinado, para 
suprimento das vagas ampliadas, possui adequação orçamentária e financeira, 
de acordo com a Lei Orçamentária Anual, estando ainda, compatível com o 
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Em sua Mensagem, o Executivo Municipal apresenta estudo de impacto 
financeiro orçamentário, decorrentes das contratações a serem efetivadas em 
caráter emergencial temporário. 

A proposição também encontra amparo no inciso I, do § 2°, do art. 32 da Lei 
Orgânica do Município de Pato Branco, razão pela qual opinamos em exarar 
parecer favorável a regimental tramitação da matéria. 

É o parecer, Salvo Melhor Juízo. 

Pato Branco, 1 ºde novembro de 2018. 

L~e 
Procurador' egislativo 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer ao Projeto de Lei nº 186/2018 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar e emitir 

parecer ao Projeto de Lei nº 186/2018, de 25 de outubro de 2018 - Mensagem nº 

104/2018 (Regime de urgência) - Amplia do número de vagas para professor 

substituto, previsto na Lei nº 4387, d,e 28 de agosto de 2014, para contratação 

temporária por processo seletivo. 

O projeto em questão, proposto pelo Executivo Municipal, tem como objetivo ampliar 

o número de vagas para professor substituto, visando atender demanda de mão de obra 
~ 

temporária. Tal proposta se torna necessária diante do afastamento já ocorrido de quatrôi ~ 
p. i_; 

professores por motivo de aposentadoria e há 48 pedidos de aposentadoria já protocoladosí5· 
~ z 

oito docentes afastadas por licença maternidade e dezessete professoras afastadas portl? 5 
~ ~· 

longo período por motivo de doença. 
>-' ~ 

Segundo a justificativa apresentada pelo Executivo, há ainda 40 pessoas aprovadas~ ~ 

na lista de classificados do PSS realizado em 2017, o que possibilitaria o chamamento~ ~ 

imediato para contrato temporário emergencial. ~ ~ 
'? 'TI 

A Lei Complementar Municipal 60/2014 permite a contratação mediante teste f. "' 
!:··J~J, ·. seletivo ou teste seletivo simplificado nestes casos, conforme previsto no art. 2°, V: ~ 

1 

t:: 
"Art. 2° A contratação poderá ser efetivada mediante Teste Seletivo -
ou Teste Seletivo Simplificado, quando: 

V - garantir o suprimento de pessoal nos casos de licença, 
demissão, exoneração, férias, aposentadoria, falecimento e em 
situações emergenciais enquanto se aguarda a realização de 
concurso público municipal." 

Além disso, o projeto apresenta o impacto financeiro orçamentário até o ano de 

2021, bem como o atestado assinado pelo Prefeito municipal, Sr. Augustinho Zucchi e pela 

Secretária Municipal de Educação, Sra. Heloi Aparecida de Carli , alegando que os valores 

orçaqos pelo município para esta ampliação de vagas possui adequação orçamentária e 

financeira, de acordo com a Lei Orçamentária Anual , o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 
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GABINETE DO VEREADOR.RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP 

Desse modo, entende-se que, do âmbito de vista legal, o projeto está apto para 

seguir sua normal tramitação. Sendo assim, optamos por emitir PARECER FAVORÁVEL à 

sua tramitação. 

É o nosso parecer. 

Pato Branco, 31 de outubro de 2018. 

Membro - Relator _ / . / . ~ 

/-~-PSDB 
Membro Membro 

~º~ 
Presidente 
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro do ano de 2018, reuniram-se os membros da Comissão de 
Políticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Fabricio Preis de Mello (Presidente) 
e Vilmar Maccari (Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta comissão. O 
Presidente da Comissão de Políticas Públicas Vereador Fabrício Preis de Mello abriu a reunião e deu 
início a explanação sobre o Projeto de Lei Nº 188/2018, o qual "Altera o número de vagas do Cargo 
de Nutricionista, do Quadro Pessoal da Administração Direta", de relataria do vereador Fabricio, os 
pares deliberaram pelo parecer favorável à regular tramitação e aprovação do mesmo. O Projeto de 
Lei nº 186/2018 o qual "Amplia o número de vagas para professor substituto, previsto na Lei 
Municipal nº 4.387. de 28 de agosto de 2014, para contratação temporária por processo seletivo", de 
relataria do Vereador Fabricio, a Comissão deliberou pelo parecer favorável à regular tramitação e 
aprovação do mesmo. O Projeto de Lei nº 154/2018, o qual "Dispõe sobre a Política Antibullyng nas 
instituições de ensino no município de Pato Branco", o relator Fabricio e os demais componentes da 
Comissão, deliberaram pelo parecer favorável à regular tramitação e aprovação do mesmo. O 
Projeto de Lei nº 186/2016 o qual "Institui o programa de recolhimento e reciclagem de "óleo de 
cozinha usado" no município de Pato Branco e dá outras providências", o relator Fabrício 
acompanhado dos Vereadores Moacir Gregolin e Vilmar Maccari, deliberaram pelo parecer favorável 
à regular tramitação e aprovação do mesmo. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente 
ata que após lida e aprovada foi assinada pelos de competência. 

Moa~ ~ 

Rua Araribóia, 491 

Vilmar Maccari 
Membro 

Fone: (46) 3272-1 500 85501-262 

Pato Branco, 05 de novembro de 2018. 

Presidente 

Pato Branco Paraná 

e-mail: legislativo@camarapalobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 186/2018 

SÚMULA: Amplia do número de vagas para professor substituto, previsto na Lei 
Municipal n 4.387, de 28 de agosto de 2014, para contratação temporária por processo 
seletivo. 

Autor: Executivo Municipal 

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em epígrafe, 
obter autorização legislativa para alterar o número de vagas para professor substituto, 
previsto na Lei Municipal nº 4.387, de 28 de agosto de 2014, para contratação 
temporária por processo seletivo público. 

O incluso Projeto de Lei visa atender a demanda de mão de obra 
temporária, em situações emergenciais e temporárias, enquanto se aguarda a 
realização de concurso público municipal. 

Os dados explícitos na tabela em anexo, informam 48 pedidos de 
aposentadoria; 08 pedidos de licença maternidade e 17 atestados prolongados. 

Em razão do afastamento já ocorrido de 4 professoras por 
aposentadoria, 3 das quais com 40 horas semanais; 8 docentes afastadas por licença 
maternidade; 17 professoras afastadas por longo período de doença, ainda várias 
situações de coordenadoras pedagógicas direto em sala de aula; diretoras 
substituindo ausências, em sala de aula e pedagoga da equipe da Secretaria de 
Educação, substituindo coordenadora de CMEI por doença, estas situações vem 
gerando prejuízos na aprendizagem das crianças, bem como sobrecarga de funções 
aos profissionais. 

Tendo em vista a aprovação de 40 pessoas no Processo Seletivo 
Simplificado, realizado no ano de 2017, o município tem disponibilidade de 
chamamento imediato para contrato temporário emergencial. 

Os profissionais contratados em caráter temporário irão atuar na rede 
municipal de ensino, ern substituição aos professores que forem sendo desligados do 
quadro por diversos motivos, entre aposentadoria e demais licenças previstas em lei. 

Considerando que o município possui respaldo legal para efetuar essas 
contratações, por se tratar de interesse público e atendendo o que preceitua o art. 64 
do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco, optamos por exarar 
PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação e aprovação do mesmo. 

É o nosso parecer, SMJ. 
Pato Branco, 05 de novembro de 2018. 

(J.~~M~o~~ 
Presidente - Relator 

Rua Araribóia , 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501 -262 - Pato Branco - Paranâ 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Parecer ao Projeto de Lei nº 186/2018 

Autor: Executivo Municipal 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Altera o número de vagas para professor substituto, previsto na Lei Municipal 

nº 4.387, de 28 de agosto de 2014, para contratação temporária por processo seletivo. 

ANÁLISE 

O Projeto em análise visa ampliar o número de vagas para professor substituto, 

visando atender a demanda de mão de obra temporária, em situações emergenciais 

enquanto o concurso público não é realizado. 

Existem atualmente segundo informações da Mensagem nº 104/2018, 48 

profissionais solicitando aposentadoria, 8 em licença maternidade e mais 17 com 

atestado prolongado. Isso gera uma desestruturação nas escolas acarretando 

prejuízos na aprendizagem das crianças. 

Além dessas justificativas, o Projeto conta com impacto financeiro para 

ampliação de 30 vagas no pe.rcentual de 0,35% para o ano de 2019. 

O Parecer Jurídico enfatiza que a matéria está de acordo com a legislação e 

portanto apta a tramitação. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a 

seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 

aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 
Pato Branco, 07 de novembro de 2018. 

José Gil ~U.a Silva 
· Prt:nte - Relator 

A~~ki 
Membro 

Rua Arariboia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: \W1W.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 

=f' ~ 
~ ~ R o 

ª 
,_. 
o 

H 

~J ~ 
!lJ ~ ...... 

R( ..,, 
ó ~ o 

± ! ~ 
~ 
~ "C' cp ::>:• 
~ 

~® b 
~ 

~ 
~ 
~ 




