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PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABl!IETE 00 PREFEITO 

MENSAGEM 112/2018 

Senhor Presidente, 
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Senhores vereadores, 

N 

Encaminhamos Projeto de Lei anexo, visando autorização legislativa para alterar a 

Lei nº 1.157, de 21 de outubro de 1992, que autoriza o Executivo Municipal aceitar doação de 

imóvel e outros bens do Pato Branco Esporte CI ube. 

Tal solicitação se faz, tendo em vista que o imóvel Estádio Os Pioneiros não está 

sendo utilizado pelo clube para realização de campeonatos de futebol regularmente. A situação 

física do imóvel carece de inúmeras reformas e o Poder Público está impedido de realizá-las. 

Este Executivo tem interesse na revitalização e conservação do Estádio e está 

sendo cobrado pelos pioneiros do Município para que dê o uso apropriado ao mesmo, para o fim 

que se destina. 

Face ao exposto, rogamos a Vossa Excelência que convoque esse Legislativo 

Municipal para realizar tantas sessões extraordinárias, quantas necessárias, para apreciação do 

incluso Projeto de Lei, conforme preceitua o artigo 27 da Lei Orgânica do Município de Pato Branco. 

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2018. 

Rua Caramuru, 271• 85501-064 • Pato Branco• Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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PROJETO DE LEI Nº <2AO /2018 

Revoga o parágrafo único do artigo 1° da Lei 1.157, 

de 21 de outubro de 1992. 

Art. 1° Fica revogada a disposição contida no parágrafo único do artigo 1° 

da Lei 1.157, de 21 de outubro de 1992. 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 •Pato Branco• Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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12 Ofício 
AEQISTRO GERAL DE. IMÓVEIS 
Comarca do Pato Brílnco/PA . 
Rua Osvaldo Aranha, 697 
CNPJ NQ 77.780.781/0001-09 

TITULAR 

~ ~ 3oaJte,f;I 9?.JJi&V 
CPF 603.278.559·91 

05 de ngosto de 2004. 

[REGISTRO GERAL] ,--FICHA 

MATAf CULA Nº 36·º92 

IMOVEL UH.BANO: - "IMÓVEL ESTAJJ/O OS PIONEIROS", desmembrado do Imóvel Estadio 
·os Pioneiros e de pane do ltnóve} C(.'!mro Educacional Ambiental. encravado~ na parte da quadra n" 
576(quinhentos e setenta e seis), sim a BR-158, nes1a cidade ele Pato Bra11co, contendo a área de 
23.074,03m2(VINTE E TRES MIL, SETI~NTA E QUATRO ·METROS E · TRES 
l>RCIMETH.OS QUADRADOS), com bcnJeilorias, constituiçla de u.m elheiro em madeira (arquin
b11cada), com a <Írca de 585,00m1, t? outra obra cm alvenaria com 02 pavimentos sendo que o Lerreo 
conténJ n árcca ·de l .384,90m1 e o J 0 paviment9 sendo um telhciro(arqui1}bacàda)\ cüm a área de 
1.384,00mz, den\ro dos seguintes li1~1ires e cónfrontações: NORTE: Partinoo do Marco 12, por qma 
distância de l 20,34m e azimute de 92º.l0'53", até o marcQ 11 ,. deste por uma distância de I 7,27m e 
azimute <lc 113°07'44",até o marco 1 O,deste por uma dis11.i11ci11 de 5,89m e azimute de 150º53' l 1" até o 
!ll!lrco O~, confrqntando com p&rl!! do mesmo lote o Cçntro F.ducacional Ambicntal; Sl.JL: Partindo <Jo 
M-03 , por uma distància de 117,31 me itzimute de 269º49'37",até o marc.o M-JJ , confrontando com a 
quadra 433; LESTE: P!lrtindo dó marco M-09,por uma distância de 23 , 1 Om e azimute de 180º 1 O'OS", 
até o marco M,08, deste por Utníl distância de 8,00m e azimute de 90º10'16", at~ o mj.lfco M- 07, destç 
por uma <li ~tílncia <le 65,00m e azímute de 1801'1O'16", até o marco M-06, deste por uma distância <le 
14,00m e azimutç de 270º1O'i6",até ·o marco 05, deste por umii distânciii de )9)6m e azimute de 
180°10'16", até o marco 04. deste por uma distiincia de 29,47m e azimute de 209°51'19", até o marco 
03,C<)J1fron1ando com pane do mesmo lote Centro Educacional ~mbiental e a OESTE: Partindo do 
ll\<lrco M-13,por uma disLônci11 de (!e 170,39111 e azimute : de 359º49'3 7" , até o !llarco M-12, 
confrontando rnm a Faixa ele Dominío da BR-1 58. As ·medidas e confrontações foram forneçidns 
pelas parte~ c9111ratantés <lç aéordô co111 o provimemo nº47/03, capitulo 16, s~çâo 4, item 16.4.1 e 
:;eguimcs de 15.01.03, as qunis assinniram inteira rcspo11s<1bilida<le pelo ~uprimento. Rcf. Mat. 33.996 
e J3,997 e AV.1- 33.996 e 33.997 db livro nº02, deste Oficio. 

PROPRIETÁIUO: PJll':FF.lTURA MUNICIPAL !lEPHF.l•l<:ITl)HA MUNICIPAL DE PAT 
BRANCO, Pessoà Jurídica de dlrcílQ público intcm~> com se(le na R!•a Car;unuru,nº~7 I, Centro 11<:sta cidai.1 
de Pato Aranco-l'r. inscrita no CNPJ/MF soh 11"76.995.448/0001-54, 

6.092 - 18/07/2011 - Conforme Relação do 2° Ofício de Registro de I1116veis desta Comarca, 
o imóvel constante da presente, pertence a circunscrição duquclc cartório, tendo sido matriculado 
sob nº 17.270, ficando assim n presente matric11la tmcerrada. Dou fé. ~k = 
ausca1 Emol. Rl 3,99; ISS ílS 0,1197; FUNREJUS RSl,OO; Gertidão Emol. R$12,93; ISS A$ 0,3879 FUNREJUS R$ 3,2325; 
Registros Excedentes Emol. AS o,38; ISS R$ o,Oll4; FUNREJUS RJ0,0950; Selo R$4,67. TOTAL: Rf 26,flt 

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº AwAFU.v2RJQ.QrHNx, Cqntrole: ZxVM6.u6Criiíílj 
Consulte esse selo emhttp://_funarpen . .coni.br ~ 

~-- ............ ~ 
AUTENTICAÇÃO 

CE~Tlf"ICO a dou Ili da que a (V851>1lle 
cópia ll a teprO<fuçâo lia! de í;cha , 
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Prefeitura <M_unicipa( de Pato 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 1157/92 

DATA: 21 de outubro de 1992. 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal aceitar doação de imóvel e 

outros bens do Pato Branco Esporte Clube. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, decretou e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a aceitar a doação que o 
Pato Branco Esporte Clube se propõe a fazer ao Município de Pato Branco, da quadra nº 
576, com área de 48.400m

2 
(quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados), com 

benfeitorias que consistem num estádio de futebol e demais instalações anexas, 
matriculada sob nº 9.408 junto ao Cartório do 1° Ofício do Registro de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná e uma linha telefônica sob nº (0462) 
24-4342, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. 

Parágrafo único. A doação de que trata o "caput" deste artigo fica 
condicionada ao seguinte: 

1 - Direito ao uso permanente pelo doador, dos bens objeto da doação 
quando este estiver disputando campeonatos de futebol; 

li - uso permanente pelo doador, dos espaços no interior do estádio, 
destinados à colocação de placas publicitárias podendo este locar a terceiros ficando 
com o produto das locações; 

111 - os valores arrecadados com a venda de ingressos e cadeiras à 
associados nos eventos promovidos pelo doador, reverterão integralmente ao mesmo; 

IV - a administração dos bens doados, pela Fundação de Esportes de Pato 
Branco - FESPATO; 

V - averbação do inteiro teor da presente Lei junto ao Registro Geral de 
Imóveis quando da efetivação da transferência dos bens. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

1992. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 21 de outubro de 

v~~ "?,..-.~ ~ 
rfário ~tonlo Toniolo 
PFEFE/10 EM EXEHCTCIO 
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Estaclo do Paraná 

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 
(RECESSO DE 16 DE DEZEMBRO DE 2018 À 31 DE JANEIRO DE 2019) 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da COMISSÃO DE 

REPRESENTAÇÃO, abaixo assinado, conforme estabelece o artigo 72 do 

R7~imento Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto 

Vo ~ \ , e, d lo {clD l<S 

Pato Branco, I 1'/I z I zorR 

. . 4/1 
~ /_~: .~ 

Vilmar Maccari - PDT 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 · Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Estndo do Paraná 

Ofício GAB nº 09/2018 
Pato Branco, 17 de dezembro de 2018. 

O vereador infra-assinado, Amilton Maranoski-PV, membro relator da 
Comissão de Representação, no uso de suas atribuições legais e regime.ntais, requer a 
apresentação da relação das competições da qual o Pato Branco Esporte Clube participou 
neste ano de 2018. 

Justifico esta solicitação pois encontra-se em trâmite nesta Casa de Leis o 

Projeto de Lei nº 210/2018, de 13 de dezembro de 2018 - Mensagem nº 112/2018 
{Convoca Sessões Extraordinárias)- Revoga o parágrafo único do art. 1º da Lei nº .1157, de 

21 de outubro de 1992. 

Portanto, solciitamos com urgência a resposta a este ofício, pois esta 
comissão tem o prazo de lO{dias) para emissão de parecer. 

Certos de contarmos com a sua atenção, agradecemos. 

Atenciosamente. 

4 
Amilto Maranosl<i - PV 

Membro/Relator da Comissão de Representação 

Senhor Presidente Gilmar Pedro Resende 
do Pato Branco Esporte Clube 

Rua ltabira, 1371 - Sala 302 - Centro 

Pato Branco-PR. 

[!]!(~ 

~u'J""'t 
rn~ Rua Araribola, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1523 85501-262 Pato Branco Paraná 

site: w.w 1.camarapatobranco.com.br - e·mail: leqlslatiyo@camarapatobranco.com.br 



Ofício GAB nQ 10/2018 

Pato Branco, 17 de dezembro de 2018. 

O vereador infra-assinado, Amilton Maranoski-PV, membro relator da 
Comissão de Representação, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer a 
apresentação da relação das competições da qual o Pato Branco Esporte Clube participou 
neste ano de 2018. 

Justifico esta solicitação pois encontra-se em trâmite nesta Cas·a de Leis o 
Projeto de Lei nQ 210/2018, de 13 de dezembro de 2018 - Mensagem nQ 112/2018 
(Convoca Sessões Extraordinárias) - Revoga o parágrafo único do art. 1Q da Lei nQ 1157, de 

21 de outubro de 1992. 

Portanto, solciit.amos com urgência a resposta a este ofício, pois esta 
comissão tem o prazo de lO(dias) para emissão de parecer. 

Certos de contarmos com a sua atenção, agradecemos. 

Atenciosamente. # 
Amilto Maranoski - PV 

Membro/Relator da Comissão de Representação 

A Secretaria Municipal de Esporte 

Paulo V. Stefanes 
Rua ltabira, 1371-.Sala 302 - Centro 
Pato Branco-PR. 

......-~--- _"'-.. ~ .: 

}111a Cristhta <Piim 11ti.1 i 
Secreláíla da Gab!nsto 

ílG. 3.324.007-2 • t.fatr. 2!2"1· 1 
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0 lf.i".";i!f Rua Arariboia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1523 85501-262 Pato Branco Paraná 

site: W\W1.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Ofício GAB nº 11/2018 
Pato Branco, 17 de dezembro de 2018. 

O vereador infra-assinado, Amilton Maranoski-PV, membro relator da 
Comissão de Representação, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requer ao 

Executivo Municipal, seja enviado a esta Casa de Leis a mátricula atualizada 17.273 -

referente ao estádio Os Pioneiros. 

Justifico esta solicitação pois encontra-se em trâmite nesta Casa de Leis o 

Projeto de Lei nº 210/2018, de 13 de dezembro de 2018 - Mensagem nº 112/2018 
(Convoca Sessões Extraordinárias) - Revoga o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 1157, de 

21 de outubro de 1992. 

Portanto, solciitamos com urgência a resposta a este ofício, pois esta 

comissão tem o prazo de lO(dias) para emissão de parecer. 

Certos de contarmos com a sua atenção, agradecemos. 

Atenciosamente. 

~PV 
Membro/Relator da Comissão de Representação 

Ao Prefeito Municipal 
Augustinho Zucchi 

Pato Branco-PR. 

fRECEBIDO ·1 
f Oala f\ / l?J / ,()\8 Hora IGhj;'~· ~ . . 
{ J\ss1n:itura . ; 
J CÀMARJ\ Mi!U IP8L · PATO BRANC•. ; 
~ -~- - ' -.-.-~ .. , .. 

' - ,,.. r~ 

.1 Cristina PiacentiTü 
1 '<;1'.'fotMii º"Gabinete 

&::<\.007·2 • Ma!r. 212J.7 

~~~ rn~· · Rua Arariboia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1523 85501 -262 Pato Branco Paraná 
site: \WN1.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 



PREFEIT U RA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

Ofício nº 399/2018/GP Pato Branco, 18 de dezembro de 2018. 

,.!. 

~ f 
8 8 
:f 

Senhor Vereador, 

1-'" .. 
~ 
~ 

Segue anexa, Matrícula atualizada do imóvel Estádio Os Pioneiros, sob nº~ 
....... 

17.273 do 2º Ofício de Registro Geral de Imóveis de Pato Branco, Estado do Paraná, N 

conforme solicitado no Ofício GAB nº 11/2018, de 17 de dezembro de 2018. 

Atenciosamente, 

A Sua Senhoria o Senhor 

AMIL TON MARANOSKI 

Câmara Municipal de Pato Branco 

Pato Branco - PR 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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2° REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ 
LEONARDO LUIZ SELBACH - REGISTRADOR TITULAR 

CERTIDÃO ATUALIZADA 

2° OFÍCIO DE REGISTRO 
GERAL DE IMÓVEIS 
CNPJ 78.278.728/0001-77 

[ REG 1 STRO GERAL ][,,__-F,~HA---. 

COMARCA DE PATO BRANCO-PR. 
Titular: Generozo Ribeiro de Oliveira 

~RUBRICAI 

[MATRICULA N.º ....... 1.?. .~~.!..~ ....... l L <l' J 

05 de julho de 2011 . 

IMÓVEL URBANO: Imóvel Estlldlo Os Pioneiros, Quadra 576, nesta Cidade e Comarca de Pato 
Branco-PR. Com a área de 21.249,33m' (VINTE E UM Mil, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE 
METROS E TRINTA E TRtS CENTIMETROS QUADRADOS). Com benfeitorias, constulda de um 
telheiro em madeira (arquibancada) com área de 585,00m2. e outra obra em alvenaria com 02 
pavimentos, sendo o térreo com 1.384,00m'. e o 1º pavimento sendo um telheiro (arquibancada) com 
área de 1.364,00m'. Limites e confrontações: NORTE: Conrronta com o Imóvel Centro Educacional 
Ambiental, com 120,34m e 17,27m; LESTE: Confronta com o Imóvel Cenlro Educacional Ambienlal, 
com 5,69m, 23, 10m, 6,00m, 65,00m, 14,00m, 39,36m e 12,15m; SUL: Confronta com o lote 09 com 
125,90m; OESTE: Confronta com a Faixa de Domínio da BR 156, com 155,39m. As medidas e 
confrontações foram fornecidas pelas partes contratantes de acordo com o Provimento 163/2010, 
Capitulo 16, item 16.2.7.2, as quais assumiram inteira responsabilidade pelo suprimento. 

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito público lnlerno. CNPJ nº 
76.995.448/0001-54, com sede à Rua Caramuru, n• 271, Centro, em Palo Branco-PR. 
TITULO AQUISITIVO: Ref. ).iat., AV.1 e 2 - 17270, do livro 02 deste Oficio. Protocolo nº 53.497, Palo 
Branco - PR, 02106/2011. él:i 

FUNARPEN - Selo digital nº KVoxD. MEwC6. 5ZXhU •• :""~~-- ·-. ·S!I. 

- Yu8zX. AVwyn _ 
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br 

AUTENTICAÇÃO 
A presente imagem confere com a ficha 
original arqu ·v~~a nesta Serventia. 
O REFERI O VERDADE E DOU FÉ. 

1 e ea,mbro de 2018 
- tj'Vv':>Q .. ..lA .. <. 1 

F. lima Pacheco Kreve Ronsani 
crevente Juramentada 

AVENIDA BRASIL, 938 - CENTRO - PATO BRANCO/PR - CEP: 85.501-057 - TELEFONE (46)3224-5140 
Consulte os documentos necessários para registro em: www.pb2rl.com.br 
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COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 
(Recesso de 16/12/2018 à 31/01/2019) 

O Presidente da COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO, abaixo assinado, 
conforme estabelecem os artigos 51 e' 54, do Regimento Interno, do Poder 
Legislativo Municipal, encaminha para relatar o Projeto de Lei nº 210/2018 ao 
vereador Amilton Maranoski - PV. 

Pato Branco, 17 de dezembro de 2018 . ..-

Vilmar Maccari - PDT 
Presidente 

·.vf~ ( ( , 
' 

Amilton Maranoski - PV 

Recebido em J1._1A_1 2 &/cf 



Ofício nº 015/18 PBEC Pato Branco, 21 de dezembro de 2018 :'.f' 1 
~~ 
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Ilustríssimo Senhor, 

Em atenção ao Ofício GAB nº 09/2018, de 17 

de dezembro de 2018, informamos que o Pato Branco Esporte Clube não 

disputou nenhum campeonato profissional no ano de 2018. Por outro lado, 

conforme prevê a Lei 1157/1992, o Município de Pato Branco promoveu 

campeonato de futebol de campo amador. 

Informamos que, o projeto de Lei nº 210/2018, 

não deve prosperar uma vez que o Pato Branco Esporte Clube, ao fazer a 

doação do estádio Os Pioneiros ao Município de Pato Branco, condicionou o 

uso quando houver a disputa de campeonatos. 

Nos últimos 26 (vinte e seis) anos, desde a 

doação do estádio, o Pato Branco Esporte Clube utilizou o espaço em 8% (oito 

por cento) do tempo, ficando disponível para o Município utilizar 92% (noventa 

e dois por cento) do tempo nestes 26 anos. Isso acontece porque o Pato 

Branco EC, historicamente não participa de todos os campeonatos da 

Federação Paranaense de Futebol e, quando participa, os campeonatos tem 

duração de 4 (quatro) meses no ano. Como podemos constatar, mesmo nos 

anos em que o Pato Branco Esporte Clube utilizou o estádio, restaram 8 (oito) 

meses por ano para o Município utilizar o espaço. 

Estódio Os Pioneiros: Vio Loterol Alfredo Luiz de Bortoli, 5.301, Bairro Bortot - CEP: 85.503-230/Poto Bronco - PR 
(46) 21011844 CNPJ: 77.737.716/0001-09 

www.potobronco.esp.br potobrancoec@hotmail.com 
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É importante salientar que as Diretorias do 

Pato Branco Esporte Clube sempre cumpriram a lei e jamais negaram ao 

Município o direito de uso do estádio. 

Desse modo, resta claro que o Pato Branco 

Esporte Clube utiliza muito pouco o estádio, ficando o Município com condições 

de desenvolver muitos projetos, todos os anos sem interrupção, apenas 

respeitando os reduzidos períodos em que o clube disputa os campeonatos. 

Informamos ainda que, durante esses anos, o 

Município nunca demonstrou interesse no uso do estádio, subutilizando este 

espaço que é público. As reformas que foram necessárias, sempre foram feitas 

pelas diretorias do Pato Branco Esporte Clube. 

Nos anos em que o estádio esteve 

exclusivamente sob os cuidados do Município, constatou-se a depredação do 

local, tornando-se endereço de consumo de drogas ilícitas, depósito de lixo e 

prostituição, ou seja, houve um evidente desinteresse do Município pelo 

espaço, deixando-o em total abandono. 

Nos últimos anos, a Diretoria do Pato Branco 

Esporte Clube encaminhou projetos ao Município de Pato Branco, ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Augustinho Zucchi, além do 

Presidente deste clube reunir-se pessoalmente com o Senhor Prefeito, porém 

sem obter êxito nas possiveis parcerias que visavam promover o esporte para 

a sociedade e fazer melhorias no estádio. 

Informamos ainda que, em 2016, recebemos 

em nossa empresa a visita do Diretor Municipal de Esportes, Senhor Paulinho 

Estádio Os Pioneiros: Via l ateral Alfredo l uiz de Bortoli, 5.301, Bairro Bortot - CEP: 85.503-230/Poto Branco - PR 
(46) 21011844 CNPJ: 77.737.716/0001·09 

1•11vw.patobranco.esp.br potobroncoec@hotmail.com 
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' ~~~~-~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Steffani, que nos comunicou que o Município não iria realizar atividades de 

futebol de campo, uma vez que, sugerido por ele, que é um apaixonado pelo 

esporte Futsal e foi atleta desta modalidade, o Município iria promover o Futsal, 

abandonando qualquer projeto relacionado ao futebol profissional de campo. 

Caso o Projeto de Lei nº. 210/2018 prospere, o 

Pato Branco Esporte Clube irá discutir judicialmente, uma vez que tal projeto 

afronta a comunidade esportiva que construiu o estádio com recursos próprios 

e que fez a doação ao Município de Pato Branco condicionada ao uso e, ainda, 

que o clube ficará sem um estádio para mandar os jogos em possíveis 

campeonatos futuros. 

Aproveitamos para informar que o Pato Branco 

Esporte Clube não disputará campeonatos nos anos de 2019 e 2020. 

Atencio: me7U 
O~ESENDE 

Presidente Pat 

Ao 

Ilustríssimo Senhor 

Amilto Maranoski 

Membro/Relator da Comissão de Representação 

Câmara Municipal de Pato Branco 

Pato Branco - PR 

Estádio Os Pioneiros: Vio Lateral Alf redo Luiz de Bartoli, 5.301, Bairro Barto t - CEP: 85.503-230/Pato Branco· PR 
(46) 2101 1844 CNPJ: 77.737. 716/0001-09 
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Oficio nº 001/2019/SELPB 

MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
Secretaria de Esporte e Lazer 

Pato Branco, de 06 de fevereiro de 2019. 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos a(s) resposta(s) da(s) proposições relativa(s) ao oficio GAB nº10/2018: 

Resposta: Em resposta ao Ofício GAB n°10/2018, recebido dia 31/01/19, a Secretaria de 
Esporte e Lazer do Municipio de Pato Branco, através do Secretário Paulo Vicente Stefani, não 
tem conhecimento da disputa de competições oficiais e amadoras no ano de 2018 por parte do 
Pato Branco Esporte Clube. 

'? l w: ~k)I aot8 · 

Respeitosamente, 

/ 1 / Ir) / -. ; ( \ ,.\ . 1 
• 1 <} '·' ' • l ';.:'-'' 

PAULO VICENTE STEFANI 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

A Sua Senhoria o Senhor 
Amilton Maranoski - PV 
Vereador 
Pato Branco - Paraná 

SECRETARIA MUNI CIPAL DE ESPORTE E LAZER 
Fone: (46) 3220-6087 3220-6088 

E-mail : esportc@patobranco.pr.gov.br I esporte l@patobranco.pr.gov.br 



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 ººd IÀ e o< to/2<21'6. 1 

Pato Branco, &'51/1;2 (20(4 

Joec~i-SD 
Presidente 

Rua Araribóia, 491 · Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legis latlvo@camarapatobranco.com.br 



Ao Departamento Legislativo 
Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná 

O Vereador infra-assinado Joecir Bernardi - SD, Relator pela 
Comissão de Justiça e Redação, ao Projeto de Lei nº 210/2018, solicita Parecer 
Jurídico referente a matéria proposta para que, posteriormente, esta relataria possa 
emitir o Parecer da comissão. 

Pato Branco, 12 de fevereiro de 2019. 

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

, 

PROCURADORIA JURIDICA 

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 Lei nº 210/2018. 

Pato Branco, 18/02/2019. 
I 
I 
I 

'( 

\ J 

\ 

Rua Araribóia , 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 · Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Estado do Parnti:í 
GABmETE 00 VEREADOR JOSÉ GILSON FEITOSA DA SILVA - PT 

Exmo. Senhor 
Vilmar Maccari 
Presidente da Câmara Municipal de Palo Branco 

REQUERIMENTO Nº 287/2019 

Requer seja oficiado o Sr. Presidente do Pato Branco 
Esporte Clube Gilmar Pedro Resende, convidando-o para 
participar de reunião dia 20 de fevereiro de 2019, para 
tratar do Projeto de Lei nº 210/2018. 

O vereador infra-assinado, José Gilson Feitosa da Silva - PT, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado o Sr. Presidente do Palo Branco 

Esporte Clube Gihnar Pedro Resende (Rua ltabira, 1317, .sala 302, Centro, Pato 

Branco) convidando-o para participar de reunião dia 20 de fevereiro ele 2019, que 

ocorrerá na Sala de reuniões da Gamara de Vereadores, pós sessão Ordinária, para 

tratar do Projeto de Lei nº 210/2018, que tramita nessa Casa de Leis em Regime de 

Urgência. 

O pedido justifica-se tendo em vista a elaboração de Parecer pelo relator da 

Comissão de Orçamento e Finanças, uma vez que o assunto a ser debatido é de 

fundamental importância para a comunidade patobranquense, já que trata-se de 

alterações na Lei nº 1.157/1992, a qual prevê a utilização do estádio de futebol do Pato 

Branco Esporte Clube pelo Executivo Municipal. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 13 de fevereiro de 2019. 

José Gi/ l~ da Silva 
areado~- PT 

~11 ciflJ ~i':" . Rua Arariboia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1 500 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e· rnail: leglslatlvo@camarapatobranco.com.br 



Estnclo tio Pnrnnó 

PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 210/2018 

E m atenção a solicitação efetuada pelo Vereador Joecir Bernardi - relator da 
m atéria na Comissão de Justiça e Redação, esta Assessoria e Procuradoria 
Jurídica emite o seguinte posicionamento jurídico pertinente ao tema objeto 
da consulta. 

Trata-se de proposição leg islativa de autoria do Chefe do Poder Executivo 
Municipal, que tem por objetivo revogar o Parágrafo único, do art. 1 º, da Lei 
nº 1.1 57, de 21 de outubro de 1992, que autoriza o Executivo Municipal 
aceitar doação de imóvel e outros bens do Pato Branco Esporte Clube. 

Em síntese, justifica o autor que a revogação decorre de que o imóvel Estádio 
Os Pioneiros não está sendo utilizado pelo clube para realização ele 
campeonatos de futebol regularmente. 

Aduz, que a situação física cio imóvel carece de inúmeras reforma s e o Poder 
Público está impedido de realizá-las. 

Por fim, afirma o interesse na revitalização e conservação do Estádio, para 
que seja dado uso apropriado ao mesmo, para o fim a que se destina. 

Às fls . 13 à 14, houve a manifes tação cio Pato Branco Esporte Clube, através 
de seu Presidente, o qual se insurg iu contra o Projeto de Lei nº 2 J0/2018 . 

No entanto, em sua peça, afirma que o Pato Branco Esporte C lube utiliza 
muito pouco o estádio e que jamais negaram ao Município o direito de uso . 

Informa a inda, que durante esses anos, o Município nunca demonstrou 
interesse no uso do estádio, subutilizando este espaço que é público. As 
reformas que foram necessárias, sempre foram feitas pelas diretorias do Pato 
Branco Esporte Clube. 

Por fim , acevera que caso o Proj eto de Lei nº 2 10/2018 prospere, o Pato 
Branco Esporte Clube irá discutir judicialmente, uma vez que tal projeto 
a fronta a comunidade esportiva que construiu o estádio com recursos próprios 
e que fez a doação ao Município ele Pato Branco condicionada ao uso e , ainda, 
que o clube ficará sem um estádio para mandar os jogos ~m possíve is 
campeonatos fu turos. t 

.J 
Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 

e-mail: leg is lativo@camarapalobranco.com.br - site: \WN1.camarapatobranco.com. 



Estado do Parnnó 

É o brevíssimo relatório. 

O Parágrafo único, do art. 1°, da Lei nº 1.157, de 21 de outubro de 1992, a que 
se pretende revogar, estabeleceu algumas condicionantes à doação de imóvel 
recebida pelo Município de Pato Branco, entre as quais destacamos: direito ao 
uso permanente pelo doador, dos bens objeto da doação quando este estiver 
disputando campeonatos de futebol; uso permanente pelo doador, cios espaços 
no interior do estádio, destinados à colocação de placas publicitárias. 

Verificando a matrícula nº 17.273 cio 2° Ofício de Registro Geral de Imóveis 
da Comarca de Pato Branco (fls. 1 O), constatamos que tais condicionantes não 
encontram-se averbadas às margens do registro, estando em tese, o referido 
imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 

A Lei Orgânica Municipal no art. 66 "caput", primeira parte, estipula que 
cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais. 

Como também, no art. 70 "caput'' da LOM, estipula que o uso ele bens 
municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão 
ou autorização, quando houver interesse público devidamente justificado. 

Desta forma, entendemos s.m.j, que mesmo com a revogação das 
condicionantes da doação previstas no Parágrafo único, do art. l º, da Lei nº 
1.157, de 21 de outubro de 1992, há instrumentos jurídicos apropriados no 
sentido de que esse bem público possa ser utilizados por terceiros, entre 
outros o Pato Branco Esporte Clube, mediante regramentos específicos, a fim 
de atender o interesse público. 

Porém, isso não impede, que a parte que se sentir prejudicada em seu eventual 
direito venha recorrer ao Poder Judiciário para 1tiuestionar a revogação da 
citada norma, objeto da proposta legislativa em c0mento. 

D. 1 · I · c. , , · , iante e o exposto, opmamos em exarar parecer iavorave a regimenta 
. - d ' . 1 tramltaçao a matena. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 
Pato Br , ,o, 20 de fevereiro de 2019. 

./ 

( 
Lucianó 'i3eltrame 
Procurad~r Legislativo 

J \ 
) 

raribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislatlvo@camarapatobranco.corn .br - site: www.camarapatobranco.com.br 



Excelentlssimo Senhor 
Vilmar Maccari - PDT 

Estado do Parnná 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco. 

REQUERIMENTO Nº 482/2019 

Requer seja oficiado ao Pato Branco 
Esporte Clube para que encaminhe a esta 
Casa de Leis, cópia da documentação (Atas 
e afins), que geraram a doação de imóveis 
e outros bens do Pato Branco Esporte 
Clube (que originou a Lei nº 1.157, de 21 de 
outubro de 1992). 

O Vereador infra-assinado, Joecír Bernardi - SD, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais requer seja oficiado ao Pato Branco Esporte Clube, 
através de seu Presidente, Senhor Gilrnar Pedro Resende (Rua ltabira, 1371, sala 302, 
Centro, Pato Branco) para que encaminhe a esta Casa de Leis, cópia da documentação 
(Atas e afins), que geraram a doação de imóveis e outros bens do Pato Branco Esporte 
Clube (que originou a Lei nº 1.157, de 21 de outubro de 1992). 

Tal informação se faz necessária para que possamos entender o que foi 
acordado na época, e esclarecer dúvidas referentes revogação de que trata o Projeto 
de Lei nº 210/2018. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 27 de fevereiro de 2019. 

Rua Ararigbôia, 491 • Fone: (46) 3224-2243 • 85.501-262 - Palo Branco • Paraná 

e·mail: legislativo@camarnpalolm111co.co111 .br - site: www.camarapalohranco.com.hr 
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• ESTADO DO PARANA 

GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM NQ 067/9?.. 

de 

Exc.ete~-0.<mo Senho1t P1teú.den:te. e demaÁ,6 membJr.o-0 da Co.lenda CâmMa Mwúu

pai. de. Pato B.11.anc.o. 

U<'Ja.moJ.i da p1tue.n:te Men.uige.m pMa e11c.am-lnlza1t à uta. Cole.nda 

CaM de Lw o anexo Pito j e:to de Le..l que .&oUU:ta mitoJt.<zação legl6.fcuÁ.va pa

Jc.a a.c.e..l:tcvL a. doação que. o Pato B1ta.nc.o E.õpolt:te Clube. J.ie pkopõe óazek, que 

c.01Uil6te d0.6 J.ie91ú1z:tu ben.6: QuadJr.a nQ 576, c.om ált.e.a. de 48.400,00 m2 fqua.Jte!:!_ 

ta e oUo mU. e qua.-tlwc.e1zto.& mwz.o-0 qua.dlt.ad0.6 J, c.om ben6eUoJt.<M que. .&e com

põem de. wn u.tã.cüo de 6Lite.bol e dvnoh i.n1.d:a1.açõu anexM, matlti.cula.da Mb 

nQ 9. 408 jwzto ao Ca.Jt:t.ÕJt.<o do 1 Q O{Zuo do JLegl6tlto de Imõvw duta. ComMc.a, 

da Unha. tete.6ô1úca Mb 11Q 046'l.-'l.4434'l. e do ÔiúbM Sc.an.<a-Vabl6 76, ano de. 

6ablti.c.açã.o 1. 972, e.lia.Mi nQ 23704, plac.M PC-2963, ceJL;ti.6,lc.a.do de. Jte.gl6bto e 

.llc.e11uamen-to no Vet!ta.n-PR Mb 11Q 156772800, de pltop-le.dade do mumo Clube. . 

Segundo .têm c.onhe.c.Ã.me.n-to 0.6 ilM.tJt.ei. c.ompone.n:tu du.te. Le

gl6.ta.,t,tvo MwúupaR., a doação do paru.môn.<o do Clube. .6e. duU11a a. p1tue1tvá-lo 

e duUná-.to .também ao Mo da Comunidade Pato-b1ta.nque1Uie, e.m óace. da.& 91tandu 

cüMculdadv.. ec.onônú.c.o-Mnanc.Últa.)., poJt que. pMJ.ia o mumo. 

AJ:. c.oncücõu e.m que a doação utá p.11.opo-0ta. .6â.o M c.01t.6ta!:! 

tu do PM.á91ta.60 Uiúc.o do M;Ugo 1 Q do Pito j e;to de Lei anexo. Com etM J.ie. 
objetiva po.&.6-i..bilUM. o Mo do pat!Wnônio pelo C.tube. n0.6 c.ronpeonatoõ de. 6u

te.bol que v.lvi a. dl6pu:taJt, além da obtenção de Jtece.i.:t.a.6 que v.labWze.m a 

mamitenção dwna e.q1úpe de. j ogadoJtu . 

Contando com a ap1tovaçã.o do P.11.oje;to, an-teupamM ag1ta.de

c..ú11ozto-0 e e.olhe.ma.ó o e.M e.j o pa.Jta 1t.enova.Jt p1totu:t.0J.i de u.t..úna e ap1te.ço . 

Gabine;te do PJLe6e..l:to Mun.<upal de. Pato 8Jtanc.o, em 13 de 

outub1to de 1.992. 

..:/'~~~ 
/ÍliVúo Aiiton.<o Totúoilo 

PREFEITO EM EXERCTCIO 
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• 
'Prefeitura íJflunicípal de Pato 
ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO VE LEI Nº. 82/92 

sUMULA: Au;toJÚza. o Exe.c.utivo Mu.rúcipai. ac.e..lta.Jt doac;ão 

de. .é.móvel e. ou;tA0.6 be.M do Pato BJt.anc.o E1.>p01L

:te. Clube. • 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A!Lt.. 1Q - F.lca o Executivo Mu.rúcipai. au;towado a ac.e..UaJi. a doacão que. 1.>e. 

p11.opõe 6aze.Jt. o Pato BJt.anc.o E1.>polt.te Clube., da quadll.a nQ 576, c.om áJi.e.a. de. 

48.400,00 m2 (qua.Jte.n.ta. e. oUo mlt e. qua:tJt.oc.e.n.t0.6 me..tJt.0.6 quadll.ado1.>), c.om 

ben6e..lto!ÚLU> que. c.0M.ll.>:tei11 nw11 u:tád.lo de. 6ate.bol e. de.ma.li.> ,i.M.tai.ac;õu a.ne. 

xa..1.>, ma:tJÚc.u.lada. ;,,o b 11Q 9. 4 O 8 j wtto ao Ca..Jt.tÕJÚo do 1 Q Or,:l.cio do Re.g.ll.>.tJt.o de. 

Tmôvw da Coma.Jtc.a de. Pato B1tanc.o, El.>.tado do Pa11.aná, da. Unha. :tele.6ôtúc.a. 

1.>ob nQ 0462-244342 e. do Ôtúbu.1.> Sc.arúa-Vab.ll.> 76, ano de. 6abJÚc.acão 1. 972, 

cl1a..1.>1.>i nQ 23704, pla.c.M PC-2963, c.e.Jt.tifi,(_cado de. Jt.e.g.ll.>.tJt.o e. Uc.e..nCÁ.mne..n.to no 

Ve...tJt.an-PaJtaná nQ 156772800, de.. p!Wplt..ledade.. do me.1.>mo . 

Palt.ág1ta.~o Urú.c.o: A doa.cão de.. que. .tJt.a.ta o "c.apu;t" du:te.. a.Jttigo Me.a. e.o nd.l~ 

onada. ao 1.>e.guin.te..: 

1 - U1.>0 pcvz.mane.n.te., pelo doadoJt., do1.> be..M obje.:to da doacão qua_!! 

do clú.ipu;ta.Jt c.ampe.onato1.> de. fitU:e.bo.t; 

11 - Loc.ac;ão, pelo doado1t, de. e.1.>pac;o1.>, no .ln.te.JÚolt do u:tád.lo,p~ 

Jta pll.Opaganda de. einp1te.1.>a..1.>, c.uj o p!LOdu;to 6,[nanc.U!to cabe.Jt.á -littUJt.ame.nte. ao 

mumo; 

111 - Valo1te.1.> a.1t11.e.c.adad01.> c.om ve..nda. de. .lngJte.1.>601.> e. c.adUlt.M a a..1.>-

1.>ociado.1.> do doado1t pe.Jt.te.nc.e.ndo .ütte.gJz.O.f.me.nte. a.o mumo; 

IV - Adm-lrúótll.ac;ão do1.> be.M doado!.> pe.la. Furida.c;ão de. E.1.>polt.te.1.> de. 

Pato 811.anc.o - FESPATO. 

A!Lt.. 2Q - E.1.>:ta Lú e.n:tll.a.Jtá e.m v-lgOJt na da.ta de. .wa. pubUca.cão, 1tevogada..1.> a6 

d.li.> p0.6ic;Õ u ei11 e.o n.tltM.lo • 



EDITAL DE CONVOCAÇ~O 

Ell ITAC:rn SEf.IBEM, Pn!sidente do Conselho Delib2i-::1bvo cfo F'.P..E.C. 
vali~ndn do q u 1=: mt::· con ·Pere o Ai·t 16 do Estatuto Social, juntamente 
com NELSON REDIVO, Presidente do P.B . E.C. , convocamos t odos os 
COMSEL.:IE il\OS e di::mti.i:. SÓCIOS do CLUBE pa r a c omparect•re m na 
As s ~! 111 ti 1 é :i. ;:i G 1:n- ;,). l EH t n'\ o 1· d i n <i r :i. ::.i que s v 1· á 1· e a 1 i ?.: :a d a no p r· ó x i mo 

dia 17 de SE TEHDRO de 1992 ~s 18 : 00 hs na Churrascaria Marab~ 

p;:ir;:, d e libenl.l"mos a seguinte 01- d e m do dia: 

:J. o ··· A pr· ovaç: ~10 d::i Mi. nu 1: a de DrH\C: ;1 0 cio Pa ti· i môn i o do Clube p:.:in-1. a 
Pi· t.d' cd tu r a M '-' n i e i P a 1 . 

MOTA : 

Co11.Pon11 e prevê o (\r-ti!J<> 16 Pa 1· 1;-\ ~;1· a f'o 1jnico do E s ta tuto SocL1l do 
F' . P. . E . e . , r.i /'.': ~; ·:; e m b J. 8 i r.i Ge ra 1 Ex t r- a o 1· cH n á 1· i a r· e LÍ n ~ ·- .,; e ~? m : 

·í.«1 convo r~ <:1~~i1o i 8: 00h. c o m a pr es t-:nçc:.' d!'~ no mínimo 100 sócios , 
·- 2 a e o nvo <. ;g ) :io J. 8 : ::lOh . c~ o m a pn,1s •: nç: ;;i r! :. no rn í n i mo 50 ~.; ócios , 
·· ~h-1 c o 1wDc ~ r,: ~~o i.9:00h . com qu i:dque i· mímc:To dl~ sóc .ios . 

PATO r.11;;1~1,1co, .1. ê! de s i:: TEMF.~rw dE! :1. 99E .z 
--·-·-> JJ_{.~!._(__·----·- --· -·-- -~l".sm( HEDJ:l)Q I r~,c rr.: SEBBEl'l 

Prcs da Cone Ueliberatlvo Pres do Pa t o Bra nc o E. C. 
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HINUTA DE DOAC~O DO PATRIH8NIO DO PBEC PARA A PREF~ITURA HUNICIPAL 

Em ASSEHBLÉIA GERAL EXTF\AORMN&RIA reali2<1da n;;is dependênci<is da Churrascaria 
Harabá no dia i1 de Setembro de 1992, o Conselho Delibe'.rativo do F'uto Branco 
Esporte Clube, votou e aprovou a doaçio do Patrimônio do tlube copmposto de : 

a) Uma árna de Tei-ra de •)8 .400,00 mg registro nª . 9.408; ' 
b/ Tod<.is as Jm=.talaç:Ões do Estádio Ney Braga (;:irqnibancad'as, ahmbrado~, vtc); 
c) Um .linha telef6nica n"' 24-4342; ' 
d) Um ônibL1s leito marca Sc'inia ano !972 Phtca F'C 2963 d.~ss i nº . 23704. 

para a Prefeitura Municipal com a finalidade de preser~~-lo e ser melhor 
utilizado para lazer e prática de esportes por toda a comunidade. 

Constituiu-sl' um;;i Comissfío de Conselheil"os formada por:: José Antônio Mai-in, 
Oarci Lino da Cruz, Estivio Bortolon, Ezilio Chioquett~. Alcides Sbeghen, 
Osmar Pallaoro, Arlindo Cantu, &ngelo Balvedi, Amilcar C~ntu e Nelson Redivo, 
os quais definiram os seguintes critérios para doação : · 

' 
i - As i n s t~l atnes do Estidio Mey Braga, o telefone e Sni~us , sejam colocados 

a disposição do Pato Branco Esporte Clube, para trein~mentos e disputas 
dos campeonatos r egionais.estadua is e outros,quando e~te participar, isen
to de qualquer taxas e com direito de explorar os esp~ços publicitários do 
Est~dio e locação de cadeiras por temporada. 

2 - Se por qua lquer razio o Poder Executivo ou Legislativ6 achar por bem uti
lizar este imóvel para outra finalidade, dever~ destinar pr evi~mente outro 
im6vel equivalent e para o que reza o item um . ' 

' 
3 - Todos os Sócios Patrimoniais, que na data da doaç~o , ~s tiverem quites com 

4 -

a tesouraria do Clube(Relação Comprobatdria anexa>, s~ja concedido a estes 
o direito de uso inti·ansfedvel de [lllAS CADEIRAS U1rIVAS por rÍ1l!LO F'ATRI
HO~IAL. agrupadas se possível às qu~ eventua lmente estes s ócios já possuam 
PRfi uso com ljvre acess o, $em pagar ingresso, nos ev~ntos al i re~lizados, 
ta111b€m,os Sócios já proµrietários de Cf4DF.:IRAS CATIVAS: tenham o direito do 
uso intransferível de livre acesso sem pagar ingresso ~ 

Como as instalaç5es do Estádio Ney Braga cont~m dUdS r ertlblicas para abri
gar os atletas juniores e profi ssionais, se ndo estas ~erendincias utitili
<!acias rara out ros fins, a Prefeitura Hunicipal des tinará oui:ra dependência 
sendo A CASA DO ATLETA, que poder4 ser localizada prdkimo ao esttldio ou na 
cidé\dc, par a abrigar os mesmos. ' 

Assim, 
jurídica 
flrl\nco . 

estando de acordo, 
da transferincia 

as partes deverão proceder apenas a forma 1 i zadfo 
do referido Patrimônio pa·r~ o Munjcípio de F'ato 

A COHISSÃO . PATO BRANCO, iA de Setembro de 1992 

~tr?-



ISTRO GERAL DE IMOVEIS [ HEGISTRO GERAL)[ - ·~:'" J .e. 11.1ao.10110001.oo 

'OMARCA DE PATO BRANCO · PARANÁ 

RUA OSVALDO ARANHA, 697 

TITULAR: 
PEDRO DESA RIBAS 
C. P, F , 005845179-04 

(MATRfCULA N: 9,408 J E--"';'.t-.. J 

:-: 1 de de zer.:bro de 1. 979. . m.-..-. ~ ..,,e_ :i--c i--
l:::..B~:o - Quc.dra n~576, situada nesta cidude de Pato Brt:ncoJ co11t~ndo a área de -
4e.400,oe>r:2 ( QU.~1El?rA E OITO l.!IL E ~UAT.Rccm;·~·os !'.E'.WOS Qi.:AD:;DCG ) 1 :.>eIJ benfeitori
as , cieutro dos s ecuintes limites e confror:taçÕcs: lvOOTE: cor:i a p:::rte do lote nº30 
do núcleo Bom ,(e tiro cOID 220 , OOcl ; SUL: · cc.m a Quatlr~ nº4 33 coo:; 220 1 O~; li.L'.i'.I:}: .'com 
a qt.:e:dru nª43l com a Travessa da CE:rârica cora 220,0Vrt; o.::.: 111E l ccr:i a l~R : 15e/373,
com 220,oQn. PÚblico de 11.04.67. Valor: O 23.000,00. Rcf. rcg. ant. so':> r.012.318 
do livro n11 3-J,deste Oficio. 

~QljiftEli'fB: SCClEDAJJJ; .ESPO~TIVA I'All.::EDV.S 1 entidada esport.lvn 1 CC•1c r;cdc ne1:;ta ci
d: .de 1 inscrita no COO sob no 79 .857 .033/0001-02 • 

. Ti.Al:$'.lT};:::r·~: p.;:;vRO TA'I''i•O e lua mulher dona ESCOLAS'l'ICA SCATOLIH 'l'A'!''i'O, brn,;i lei
l'Os, cacad;,-s, ele UL;r:ic~:l to:::- ela ão l:..r 1 reside11t.tis e ào;:; ici:ii :.,õos r .. ~:.:t~· ciduc1e • 

?. • 1 - 9 . 408 - 2f:/l'.;/79 - ·-:: ·::ns;: Hei.te : SO::ILD/JJE E::.iHY.i?IVJ.. :.:'.!.J:r·: :: .:..:.~. 1 sc1cic·d;.de 
c::Yjl , c.:•r: i.:c:!e r.~ot:; ~:::u6E: 1 i i.scrit&. no CGC sob r,o 79.857.033/CI00:-02 1 portado-

! ra. âo e~ à o IJ..?1.:: so"t, ::.' 355187, êr;:-.e::dc; áe 20.11.79. Adqc;ire:n-;;e: 'EA~O :X~ ·. ; .e~- ~~-/ 
;:c.r:'.:S CI·i.l18 , e1;-;;i-:<.iàe cs~ort:iva, coir. seàe nesta citlode, ir1scrit.a no CGC soh r. 1177. 
773.716/0001-09. p::s.40: .,.rea: 4e.400,00:rr..2, seC! benfeitoriae. Eocriturét ?Úblico de 
F~oão, lavraf.~ no livre n°59·fls . z44/550, no Tabelionuto loca l 1 em data de 03.12. 
79. Senâc que e nova e.ssoci&çao nao podera &liena.r referido in:ovel, pelo praz~ de 
c~nc~(5) anos, .Valor: Não c~nsta. As qe:--.aü~_"condiç:Ões sâo º°1!~~ ntes da escritura 
putlica. Ref. !.;at. 9.408 aciJDa. Dou fe. C. r:~ 132,00. ~ 

---1 .. .. '- . . 

'. " · '· 1 , .. 

'7 7"78o781/0oo1 .. o 9'1 
PEDRO DE SÁ RIBAS 
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RU ... OSVALDO ARANHA, t.07 

ceir 86.õOO 

LPATO BRA~CO ftARANA _, 

J •• • .... : - : ~- t . 

! 1 

1 

'° • ~ o 
()) 

J 
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SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS 
CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES 

10 
!ótRIE 

427146 1 
E.,_.rTIOO NOS TER MOS 00 OECAETO l.EI N? 7l. OE 2111111!)66 OA l.EI Nº 6.t:>•. OE 191\Z/74 E OA AESOl.VÇÃO OOCNSP N~ 117!> 

Osu• ONÃO 

07 INSPETOR oa) AG. PROOVTORA 

E \41T100l'eLA soe.coo. 

11 14481-2 10009-9 0047-7 

PATO BRANCO ESPORTE CLUBE 77737716/0001-09 

E&- 158 KM533 PATO BRANCO 

PC 2963 
PREMIO Ll

0

0UIOO CUSTO 00 li LHE TE 1,0.F 

118.256,ó4 2.365,12 
N? REC1$TROSUSEP OATA \.IMITE PARAPACA.lilENTOOOn(MIO 

:BANESTADO S/A-CORRETORA DE SEGUROS 1259 

l.IMtTE:S MÁXIMOS POR rt:SSOA VIT'IMAOA 1Al1JAUZÃVflS CO~FOAME ITEM S OAS NORMAS li#AOVAOAS " LA RlSOLU· 
CÃO C: N S P N!' 1175). 

ESTI SEGUAOE VA.L.100 POR UM ANO. ,,.,AATIA OAS sam HORAS: 
< g AI 1~ SEGURO - 00 DIA OE SEU PAGAMENTO NA AEOE BANCJ.RIA; 

1-NO_,-CASO-·-oe_M_O_R_T_E_C_tS------.--N-O-CASO-~DE-.N-V-.-.E-R-.. -,.-Nf_N_T_E_A_TE_Cl_S-.-O_E_SI'_. -ASS-IS-T.- ,,,·-E-O-IC-... -,-S ..... -LE_M._ AT_IE_o_s_-l ~ m RENOVACÃV - 00 OI.A 00 VENCfMENTO 00 91L.HETE ANTEAJOA 

> 7.768.339,86 7.768.339,86 1.552.817,13 OE.SOE. QUE TENMASIOO PACOAT! AQUELA OATA. 

AUTENTICACÃO MEc.4N ICA 

~P.._...a.._.t..,,o.__B ........ r .... a,.,.n .... c~oL.,_ ____ @ Pr • 
O OAOE ESTADO 

2311 ****120 .621.16 

POl'-003. 2 - 6000b1~ 25x4-l60001:i510000-02/85 
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PR Nº 156772800 BILHETEDESEGUROD 

PATO BRA.."liCQ ~;~~~a;'l°LuBE . . 

SR 158 KM 533 o 
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PR N2 156772800 C
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M TllUCOMUNtCAÇOa DO PAJlllANA e.A.. TWPAR 

DECLRRRÇ~O DE TITULRRIDRDE DE DIREITO DE USO 

DE TERMINRL TELEFôNICO 
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Qualquer rasura, emenda ou entrelinhas 
dei:: a laraç:~o. 

inutiliza a presente 



• Câmara 111,unicipaL de Pato Branco 

Estodo do Parand 

· ASSESSORIA JUR1'DI-CA 
%;'·. • : . ase - Cc::ILW 

Através do Projeto do Lei n9 82/92, busca o 
Executivo Municipal, autorização legislativa oara aceitar doacão aue se - ., .. 
propõe a fazer o Pato Branco Esporte Clube, que consiste··.nos seguintes 
bens de sua propriedade: 

á) Um imóvel urbano - 9.Uadra n9 576, contendo 
área de 48.400,00 m2, matricul ado sob n9 9 . 408 registrado junto ao 19 
Oficio do Registro de Imóveis desta Comarca , (Doe. anexo) 

b) Uma linha telefônica prefixo - 0462-244342 , 
(Doe . anexo) 

e) Um ônibus Scania Vabis 76, ano de fabricação 
1.972, chassi n9 23704 - Placa PC-2963 , certificado de reqistro e licen
ciamento no Detran/PR n9 156772800; (Doe. anexo) 

A ~oação a que se pretende celebrar em favor 
d~ Município de Pato Branco , fica condicionada aos termos previstos 
no parágrafo Único do artigo 19 do Projeto em questão. 

Acompanha ainda a matéria os se0uintes documentos : 

1) Edital de convocaç~o da Assernbléiá r-eral 
Extraordinária, para tratar da aprovação da minuta de doação ~o patrimô

nio do Pato Branco Esporte Clube à Prefeitura Municipal; 

2) Ata n9 75, ~ue aprovou doação ao Município 

nos termos da minuta. 

Verificando o registro imobiliário do imóvel 

a que se pretende doar, percebemos que não consta a averbação das ben

feitorias existentes , devendo as mesmas sérem posteriormente efetivadas. 

_As condicionantes previstas no texto do projeto , 

não consta por conta de quem caberá as despesas,pela utilização dos b e ns 

objeto da doacão nelo doador, devendo no nosso entendimento, estarem 

expressamente dispostas , 

A nroposi9ão em a~reço encontra ~uarida no inciso 
XIV do .artigo 99 da Lei Orgânica Municipal, estando portanto , apta a sequir 

sua regular tramitação . 

E': o parecer, 

Pato Bco, 15/10/92 . 
Ruo Arorigbóio, 491 Fone (0462) 24-2243 Poronó 



CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
Estado do Parana 

COH l : BS,~D DE .... JUST ][(;;A E RE:Ot!!•Ç;(.'.'i;O 

P A R E C E R 

PROJETO DE LEI NQ 82/92 

S0MULA: Autoriza o Executivo Muni 
cipa l a ceitar doa~ão d e imcivHl e 
outros bens do Pato Branco Es porte 
Clube . 

A mat~ria constante do Projeto de Lei acima indicado, 
c arece de algumas a daptaÇ.5es , a saber: 

O Artigo 19 não especifica par a quem o Pato Bran c o 
Esporte Clube pretende doar os seus ben s. 

A Ata da Assembl~ia Gera l que autorizou a doa~ ~º 
r e f e re-se à Prefeitura Muni c ipal que , par s ua vez, ~ órgão 
administrativo do Município de Pato Br a nco . 

. Assim, entendemos deva ficar claro e expresso que a 
doaç:~o a que o Executivo est~ sendo autorizado a receber, 
dest in a ·-se ao Município d e F' <üo Bn1.nco. 

De outra pa rte, o inci s o I do par ág rafo Jnic o 
estabe lec e o direito de uso pe rmane nte de tqdos os be ns doados , 
quando e> d on atá i · i o d i ~; puta r e ampe~on ate>. 

Esta condicionante nos parece um tanto problemdtica e m 
relaç:~o ao v~dcu1o <ônibus) intEo·grante cios be n s a serem doados, 
posto que , existe l egis l ação munic ipal que limit a o uso de ônibus 
de propri e dade do Municípi o ao tr a nsport e escolar, o que tem 
garantido de c i nc i a no usa dos a lud i dos ve ículos , ao contr~rio do 
que ocorre com veículos de outros municípios , inclusive d e nossa 
r egião que, não raras vezes, são e ncontrad os e m pr a ias ou n a 
divi sa do Paraguai em escan dalosas , de magógic as e irr espon s~vei s 
exc urs5es s ubsidiadas pe l o erdrio pJblico. 

Entendemos portanto, que o ve iculo deva ser exc luído do 
rol de ben s constant es do a rtigo iR e que deverão ser objeto de 
doai;: ~\o . 

Entendemos, outrossim, necess~ria nova redai;:ão aos 
in cisos do par~gr a fo un 1co rara c l a rear a extensão das 
condicionantes da doaç Ko a ser recebida pe lo Município, inclus ive 
r eservando·-se ao dom.~t ár i('.) a <~><P 1 or ao;ão da ba r ~ 1 unch o net e 
junto ao Estádio Ne~ Draga . 

Rua Arariboia, 491 - Tetefâx (0462) 24-2243 
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·:' CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
Estado do Parana 

Co111 as obst·:rvadíe~; ac.:ima, objete> das e-: 111e-:ndas sub~c:1:itC\s 
por esta Comiss~o e que integr am o presente parec er , a mat er1a em 
aPl" G~ç:o r,~stc\rá <:'\Pta a sr,.·guir sua re-~gimental trc\mitaç:ão. 

é o parecer, SMJ. 

Pato Branc.:o, 15 d e e>utubro de 1992 . 

r 

- F'DS 

~;~r!~DB 
Clóv~~aVf.?ri ·-· F'SDB 
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CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
Estado do Parana 

Exmo. Sr . 

Joecir Amadori 

DD. Presidente em Exercício da C&mara Municipal de Pato Branco 

A Comissão de Justiça e Redação, por seus membros 
adiante assinados, vim respeitosamente à V. Exa . requerer se 
digne submeter à apreciação do douto Plen~rio as seguintes 
emendas ao Projeto de Lei nQ 82/92. 

EMENDA ADITIVA NQ 1 . 
O artigo 1Q passa ~ ter a seguinte redação: 
Art . 1Q - Fica o Executivo Municipal autori2ado a 

aceitar a doação que o Pato Branco Esporte Clube se prop5e a 
fazer ao Município de Pato Branco, da quadra n.576 com ~reade 
48 . 400,00me (quarenta e oito mil e quatrocentos metros 
quadrados), com benfeitorias que consistem num estidio de futebol 
e demais instalaç:5es anexas, matriculada sob o n. 9.408 junto ao 
Cartório do 1 . Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 
Pato Branco, Estado do Paran~ e uma linha te1ef8nica n. (0462) 
24-4342, na cidade de Pato Branco, Estado do Paran~. 

EMENDA ADITIVA E HODIFICATIVA. 
O par~grafo dnico e seus incisos passa a ter a 

seguinte redação: 
Par~grafo dnico. 

deste artigo fica condicionada ao 
I - Direito ao uso 

bens objeto da doaç:io quando este 
de futebol; 

A doaç:ão de que trata o "caput" 
seguinte: 

permanente pelo doador, dos 
estiver disputando campeonatos 

II - uso permanente pelo doador, dos espaç:os no 
interior do est~dio, destinados à colocação de placas 
publicit~rias podendo este locar a terceiros ficando com o 
produto das locaç:5es; 

III os valores arrecadados com a venda de 
ingressos e cadeiras à associados nos eventos promovidos pelo 
doador, reverterão integralmente ao mesmo; 

IV - a administração dos bens doadosJpela Fundação 
de Esportes de Pato Branco - FESPATO; 

5 
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CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
Estado do Parana 

V averbaç:ão do inteiro teor da presente 
junto ao Registro Ger~ de Imóveis quando da efetivaç:ão 
transferincia dos b s. 

Nest s t rmos, pede deferimento. 
Pato r e , 5 de outubro de 1992 . 

- PSDB 

Rua Arariboia, 491 - Tel~f ax (0462) 24-2243 
PATO BRANCO - PARANA 
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,,.. Câ1nara 1flunicJpaL de Pato 'Branco 

Estado do Paraná 

CéllluJo DI llÚITO 

PAAICER AO PlOJate DI &.SI .. 12/92 

· e o.atreil betla do Pato Branco E•porte Clube • 

. ANáli•!t: 
-.eca·• laec•ttvo llultt•J••l autertaacão para~•••91Í•r .. 
eN.oiit ... ·;~1• .. · p~r1•dade ~o Pato lrance E•perte 

'';:" :-.! · 

· Clube. ••~ Coueaie entende tlillftr Mri to · íia referida pro -. ,. -

PARECIR: 

posição poia .. au.a trata-.. do auaento 4• Patrimêlale Pú 
. . -

blico. Esta Ce>111°fl8io ·ob......uo aiMa • ...... cer da comia-

aio de Ju•tiqa • l'edação entende eatar o .. smo de ·aco.m 

u. • 41ue prega transparência no trató da :co1aa Pública. 

taséndo- destas emendas também às suá subscrição. 

Di .. ~ do aci•• expostp e coM base no Art. 66 d• Regimento 

Interno em especial na caracteriaação da aua ut111•ade. 

~ornecemos parecer favorável. 

Pato .Branco. 15 de autubro de 1992. 

' .. ~~-

Ruo Arorlgbólo, 491 Fone (0462) 24-2243 85500 Polo Branco Poronó 
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CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 
Estado do Parana 

PROJETO DE LEX NE ee/92 

SuHULA: Autoriza o Executivo Municipal 
tar doaç~o de imóvel e outros bens do 
Branco Esporte Clube. 

~cei
Pat o 

Art . 1Q - Fica o Executivo Municipal autorizado a 
aceitar a doa~~º que o Pato Branco Esporte Clube se prop5e a 
fazer ao Município de Pato Branco, da quadra nQ 576, com ~rea de 
48 . 400mª (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados>, 
com benfeitorias que consi s tem num estádio de futebol e demais 
instalaçSes anexas, matriculada sob nQ 9.408 junto ao Cartdrio do 
19 Ofício do Registro de Imdveis da Comarca da Pato Branco, 
Estado do Parani e uma linha telef8nica sob nQ <0462> 24-4342 , na 
cidade de Pato Branco, Estado do Paraná. 

Pan{grafo l\nico . A doaç:ão de que trata o "caput" deste 
artigo fica condicionada ao seguinte: 

I Direito ao uso permanente pelo doador, dos bens 
objeto da doa,ão quando este estiver disputando campeonato$ de 
t'ute:bol i 

II uso permanente pelo 
interior do est~dio, destinados à 
publicit~rias podendo este locar a 
produto das loc a,~es ; 

doador, dos espaços no 
colocação de placas 

terceiros ficando com o 

III - os valores arrecadados com a venda de ingressos e 
cadeiras à associados e explora;ão direta ou locação do bar ou 
outros espaços internos destinados à comerciali~açlo de produtos , 
nos eventos promovidos pe lo doador, reverterão integralmente ao 

IV - a administra,ão dos bens doados, pela Fundação de 
Esportes de Pato Branco - FESPATOi 

V - averbação do inteiro teor da presente Lei junto ao 
Registro Geral de Imdveis quando da efetivação da transferlncia 
dos bens. 

Art. 29 Esta Lei entrar~ em vigor na data de sua 
publica~ão, revogadas as disposi~5es em contr~rio . 

Rua Arariboia, 49' -"1 - Telef ax (0462) 24-2243 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 210/2018 

TIPO DE MATÉRIA: Projeto de Lei. 
ORIGEM: Executivo Municipal. 

PROPONENTE: Executivo Municipal 
PROTOCOLO GERAL: 034505-1/2 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/02/2019 
CIENTE DO RELATOR: 11/02/2019 
RELATOR: Vereador Joecir Bernardi - SD 

SÍNTESE 

Através da mensagem nº 112/2018, o Executivo Municipal propôs o Projeto de 
Lei nº 210/2018, que revoga o parágrafo único do art. 1° da Lei nº 1.157, de 21 de 
outubro de 1992. 

RELATÓRIO 

O Executivo Municipal em 13 de dezembro de 2018 protocolou na Secretaria da 
Câmara Municipal, projeto propondo a revogação do parágrafo único do art. 1° da Lei 
nº 1.157, de 21 de outubro de 1992. 

Com o referido projeto, o Executivo Municipal visa a autorização legislativa para 
alterar a Lei 0 1.157 de 21 de outubro de 1992, que autoriza o Executivo Municipal aceitar 
doação de imóvel e outros bens do Pato Branco Esporte Clube. 

Tal solicitação se faz, tendo em vista que o imóvel Estádio Os Pioneiros não está 
sendo utilizado pelo clube para a realização de campeonatos de futebol regularmente. 
A situação física do imóvel carece de inúmeras reformas e o Poder Público está 
impedido de realizá-las. 

Em sua justificativa o Executivo aduz ter interesse em realizar tais revitalizações 
e conservações e está sendo cobrado pelos pioneiros do município para que dê o uso 
apropriado ao mesmo, para o fim que se destina. 

Doutro modo, de acordo com o Ofício nº 015/2018 PBEC, encaminhado pelo 
Pato Branco Esporte Clube, o mesmo esclarece que não disputou nenhum campeonato 
profissional no ano de 2018. Mas por outro lado, conforme prevê a Lei nº 115711992, o 
município de Pato Branco promoveu campeonato de futebol de campo amador. E que 
o presente projeto de lei não deve prosperar, uma vez que o Pato Branco Esporte Clube, 
ao realizar a doação do Estádio Os Pioneiros ao Município, condicionou o uso quando 
houver disputa de campeonatos. 

Informam ainda que ao longos destes 26 anos, o Pato Branco Esporte Clube 
utilizou o espaço em 8% (oito por cento), (isto por que, o Pato Branco EC, não participa 
de todos os Campeonatos da Federação Paranaense de Futebol, e quando participa, 
os mesmo tem duração de 4 meses no ano), ficando então para o município utilizar 92% 
(noventa e dois por cento) do tempo, apenas respeitando estes reduzidos períodos. 
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O Pato Branco Esporte Clube, aduz ainda que, durante estes anos o município 
nunca demonstrou interesse no uso do estádio, subutilizando este espaço que é público. 
E que as reformas que foram necessárias, sempre foram feitas pelas diretorias do Pato 
Branco Esporte Clube. 

Ainda segundo o referido oficio, o Pato Branco EC, diz que nos anos em que o 
estádio esteve exclusivamente aos cuidados do município, contatou-se a depredação 
do local, constatando um evidente desinteresse do município no espaço. 

Nos últimos anos a Diretoria informa que enviou projetos ao Município de Pato 
branco, com o intuito de obter possíveis parcerias com o município visando promover o 
esporte para a sociedade e fazer melhorias no estádio. Além de reunir-se pessoalmente 
com o Prefeito Municipal. 

Por fim, se caso o presente Projeto de Lei prospere, o Pato Branco Esporte 
Clube, pretende discutir judicialmente a matéria em questão. Uma vez que tal projeto 
afronta a comunidade esportiva que construiu o estádio com recursos próprios, e que 
fez a doação ao Município de Pato Branco, condicionada ao uso, e ainda, que o clube 
ficará sem um estádio para mandar os jogos em possíveis campeonatos futuros. 
Informando ainda que o Pato Branco Esporte Clube não disputará campeonatos nos 
anos de 2019 e 2020. 

O relator do presente Projeto de Lei, solicitou parecer jurídico desta Casa de 
Leis, referente a matéria, o qual destacou que o parágrafo único do art. 1°, da Lei nº 
1.157, de 21 de outubro de 1992, que se pretende revogar, estabeleceu alguns 
condicionantes à doação do imóvel recebida pelo Município de Pato Branco entre as 
quais destaca-se: direito ao uso permanente pelo doador, dos bens objetos da doação 
quando este estiver disputando campeonatos de futebol; uso permanente pelo doador, 
dos espaços no interior do estádio, destinados à colocação de placas publicitárias. 

Porém observando a matrícula nº 17.273 do 2° Ofício de Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco (fls. 1 O), constata-se que tais condicionantes não 
encontram-se averbadas às margens do registro, estando em tese o referido imóvel livre 
e desembaraçado de quaisquer ônus. 

Neste sentido, de acordo com a Lei Orgânica Municipal no art. 66 "caput", 
primeira parte, estipula que cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais. 

Desta forma entende, o corpo jurídico desta Casa de Leis que mesmo com a 
revogação das condicionantes da doação previstas no Parágrafo único, do art. 1° da Lei 
nº 1.157, de 21 de outubro de 1992, há instrumentos jurídicos apropriados no sentido 
de que este bem público possa ser utilizado por terceiros, entre outros o Pato Branco 
Esporte Clube, mediante regramentos específicos, a fim de atender o interesse público. 

Porém, isto não impede, que a parte que se sentir prejudicada em seu eventual 
direito venha recorrer ao Poder Judiciário para questionar a revogação da citada norma, 
objeto da proposta legislativa em comento. E diante de todo o exposto o parecer jurídico 
desta Casa de Leis é favorável a regimental tramitação da matéria. 

Ao presente Projeto de Lei, encontra-se em anexo ainda, cópia de documentos 
expedidos no ano da referida doação, solicitados por este relator, que são: cópia da 
mensagem nº 067 /92, referente ao Projeto de Lei da doação em questão, encaminhada 
à Câmara Municipal de Pato Branco pelo Executivo Municipal; Cópia do Projeto de Lei 
nº 82/92; cópia do Edital de convocação para Assembleia Geral Extraordinária do dia 
17 de setembro de 1992; cópia da ata da referida Assembleia; cópia da minuta de 
doação do patrimônio do Pato Branco Esporte Clube para a Prefeitura Municipal; Cópia 
da Matricula nº 9.408; Cópia do seguro obrigatório de danos pessoais causados por 
veículos automotores de vias terrestres; cópia da declaração de titularidade de direito 
de uso de terminal telefônico; Cópia do Parecer Jurídico da Câmara Municipal de Pato 
Branco com data de 15 de outubro de 1992; cópia do parecer da Comissão de Justiça 
e Redação referente ao Projeto de Lei nº 82/1992; cópia de emendas realizadas ao 

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85.501-262 - Pato Branco - Paraná 
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Projeto de Lei nº 82/1992; cópia do parecer da Comissão de Mérito ao Projeto de Lei nº 
82/1992 e cópia do Projeto de Lei nº 82/1992. 

CONSIDERANDO que a proposição está plenamente fundamentada com os 
documentos indispensáveis e necessários para a sua análise, o Relator da Comissão 
de Justiça e Redação, após análise criteriosa da matéria em tela, concluiu por emitir 
parecer FAVORÁVEL À TRAMITAÇÃO ao projeto de Lei e encaminhá-lo ao setor 
competente para prosseguimento e após, para apreciação e deliberação em Plenário. 

É o Relatório. 

CONCLUSÃO 

Concluímos por emitir parecer FAVORÁVEL À TRAMITAÇÃO ao projeto de lei 
nº 210/2018. s.m.j. 

Pato Branco, 12 de março de 2019. 

j , ~~&1.~~ ~í Boff <ie'rl rdt DB 
Me ro 

Q l"lrl t.. . rri ~ 
'R'õd'ri9o 'JcJlé Correia - PSC 

Membro 

.~~~ 

u~~ t/ / 7----
Amilton Maranoski - PV 

Membro 

Carlinho A 
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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 ~ 1, .ç & to li.o tg . 
' 

1 
\ ti 
~t 

Ronalce Moac r D 

Presidente 
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Gabinete do Vereador Fabrício Preis de Mello 

Excelentíssimo Senhor 
Vilmar Maccari 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 669/2019 

Requer seja oficiado ao Pato Branco Esporte Clube, 
para que encaminhe a esta Casa de Leis, cópia dos 
projetos que foram encaminhados ao Prefeito 
Municipal, Augustinho Zucchi, que visavam promover 
melhorias no estádio, bem como envie relatório dos 
investimentos em manutenção que foram realizados 
no local nos últimos vinte anos, e cópia elas (Jltimas 
seis atas. 

O vereador infra-assinado, Fabricio Preis de Mello - PSD, 
componente da Comissão de Pollticas Públicas, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais requer seja oficiado ao Pato Branco Esporte Clube, através de seu 
Presidente, Senhor Gilmar Pedro Resende (Rua ltabira, 1371, sala 302, Centro, Pato 
Branco) para que encaminhe a esta Casa de Leis, cópia dos projetos que foram 
encaminhados ao Prefeito Municipal, Augustinho Zucchi, que visavam promover 
melhorias no estádio, bem como envie relatório dos investimentos em manutenção 
que foram realizados no local nos úllimos quinze anos, e cópia das últimas seis atas. 

Tal informação se faz necessária, para que se possam sanar dl'ividas, 
no tocante ao projeto de lei nº. 210/2018 que "Revoga o parágrafo único do artigo 1º 
da Lei 1.157, de 21 de outubro de 1992". 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 20 de março de 2019. 

<:( -(\,~"lL;· 2-t,~') (t lv\1~a 
Fabrlclo Prels ele Mollo 

Vereador - PSD 
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REQUERIMENTO Nº 667/2019 

Requer informações acerca do Projeto de Lei 
nº. 210/2018, o qual "Revoga o parágrafo único 
do art. 1 º da Lei nº1.157, de 21 ele outubro de 
1992". 

O vereador infra-assinado, Fabrício Preis de Mello - PSD, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal, 
solicitando que através do departamento competente, envie informações acerca do 
Projeto de Lei nº. 210/2018, o qual "Revoga o parágrafo (mico do art. 1º da Lei 
nº1 .157, de 21 de outubro de 1992". 

~ Relatório, constando cópias, dos investimentos que foram realizados 
pelo municlpio no estádio, nos últimos vinte anos. 

Tal solicitação se faz necessária, para emissão de parecer ao Projeto 
de Lei em tela. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 20 de março de 2019. 

(~ l\,~'lt; ~~~') t l\\1~() 
Fabrlclo Prels ele Mello 

Vereador - PSD 
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ATA Nº 02/2019 REUNIAO DA corlSSAO DE POLITICAS PUBLICAS 

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de j2019, às 17h00, na Sala de Reuniões da 
Câmara Municipal de Pato Branco, reunir~m-se os vereadores membros da Comissão 
de Políticas Públicas: Fabrício Preis de

1 
Mello - PSD, Moacir Gregolin - MDB e 

Ronalce Moacir Dalchiavan - PP (Presidente) e os assessores parlamentares 
Neivor Barro, Leandro Larnp e Aline Barão, para deliberarem sobre os projetos de 
competência desta Comissão. O Presiderte solicitou à assessora Aline Barão para 
secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Na sequência, o Presidente 
cumprimentou a tod9s e deu início aos tr~balhos. Após amplo debate, os vereadores 
concordaram, por unanimidade, em emiti'r parecer favorável aos Projetos de Lei nº 
58/2019 - Autoriza o Poder Executivo a inl

1 
stalar cisternas nos ginásios poliesportivos 

no município e dá outras providências; nº 212/2018 - Dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos cartórios afixarem placa ou cartaz informando a gratuidade da emissão de certidão 
de óbito e nascimento, bem como a gratuiUade das demais certidões emitidas para as 
pessoas que comprovarem baixa renda Óo Município de Pato Branco; nº 74/2019 -
Autoriza o Poder Executivo Municipal f criar o "Banco Municipal de Materiais 
Ortopédicos" e dá outras providências e n 

1 
100/2017 - Torna obrigatória a colocação e 

adequação de "Grades Protetoras" em todas as bocas de lobo de águas pluviais nos 
programas de asfalto deste município J dá outras providências. Será oficiado o 
Executivo Municipal para que forneça docLmentação com relação aos Projetos de Lei 
nº 210/2018 - Revoga o parágrafo único db art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de outubro de 
1992, que autorizou o Executivo Municip~I a aceitar doação de imóvel e outros bens 
do Pato Branco Esporte Clube; e nº 88/2019 - Altera a estrutura organizacional da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômic?, do Poder Executivo do Município de Pato 
Branco, estabelecidas pela Lei Municipal r 4742, de 29 de fevereiro de 2016, inclui o 
cargo de Chefe da Divisão de Manutenção da EPTA no Aeroporto Municipal, para 
posterior emissão dos pareceres. Será st

1 
licitado o parecer da Sanepar (Companhia 

de Saneamento do Paraná) sobre o Proje o de Lei nº 213/2018 - Dispõe sobre o corte 
do fornecimento residencial de água por f lta de pagamento da tarifa correspondente. 

1 

Serão solicitados os pareceres do CREA (Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia) e do Executivo Municipal qua'.nto ao Projeto de Lei nº 209/2016 - Dispõe 
sobre a instituição da periodicidade da rea,ização de perícia técnica nas principais vias 
asfaltadas do sistema viário Municipal e dá outras providências. Por fim, será 
solicitado o parecer da Secretaria MuniciPial de Meio Ambiente quando ao Projeto de 
Lei nº 70/2019 - Cria o Programa "Cidade Contra a Dengue". Nada mais havendo a ser 
tratado, lavramos a presente ata que ap J s lida e aprovada, será assinada pelos de 
competência. 

;\ 
,11l2" , .. 

Ronalce Moacir Dalc iavan - PP 
Presidente 

Pato Branco, 20 de março de 2019. 

Moa. MOS 
\'Ylembro 

A~ · · .Jz....~ 
Alinel~d'~íf<®ão 

Assessora parlamentar 

rn~~ 1 f,t~~ 
ffi&~'.'j!f Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco Paraná 
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l '.:-. lado do Pnran:'1 

ATA Nº 03/2019 REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 03 (três) dias do mês de abril de 2019, às 17h00, na Sala de Reuniões da 
Câmara Municipal de Pato Branco, reuniram-se os vereadores membros da Comissão 
de Políticas Públicas: Fabrício Preis de Mello - PSD, Moacir Gregolin · MDB e 
Ronalce Moacir Dalchiavan - PP (Presidente) e os assessores parlamentares 
Neivor Barro, Leandro Lamp e Aline Barão, para deliberarem sobre os projetos de 
competência desta Comissão. O Presidente solicitou à assessora Aline Barão para 
secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Na sequência, o Presidente 
cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos. Após amplo debate, os vereadores 
concordaram, por unanimidade, em emitir parecer favorável ao Projeto de Lei 
(substitutivo) nº 88/2019 - Altera a estrutura organizacional da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, do Poder Executivo do Município de Pato Branco, 
estabelecidas pela Lei Municipal nº 4742, de 29 de fevereiro de 2016. Será solicitado 
parecer jurídico desta Casa . a respeito dos Projetos de Lei nº 206/2018 - Proíbe o 
comércio, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício sonoros 
no Munícipio de Pato Branco e dá outras providências; e nº 45/2019 - Cria o Programa 
Internet Cidadã, destinado a atender aos usuários da Unidade de Pronto 
Atendimento - UPA e das demais unidades básicas de saúde. O vereador Ronalce 
informou que solicitou a manifestação da Secretaria Municipal de Assistência Social a 
respeito do Projeto de Lei nº 85/2019 - Institui no Município de Pato Branco o "Projeto 
Debutante Social" e dá outras providências; e está aguardando a resposta para depois 
emitir seu parecer. O vereador Fabrício informou que solicitou a manifestação do 
Executivo quanto ao Projeto de Lei nº 210/2018 - Revoga o parágrafo único do art. 1° 
da Lei nº 1157, de 21 de outubro de 1992 (Estádio de Futebol Os Pioneiros); e 
solicitou a manifestação da Sanepar quanto ao Projeto de Lei nº 213/2018 - Dispõe 
sobre o corte do fornecimento residencial de água por falta de pagamento da tarifa 
correspondente; e está aguardando as respostas para depois emitir·seu parecer sobre 
os dois Projetos de Lei. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos a presente ata 
que após lida e aprovada, será assinada pelos de competência. 

Ronalce Moac~~~iavaii - PP 
Presidente 

Membro 

Pato Branco, 03 de abril de 2019. 

Mo~MDB aci~~~~~~ -

/ /'~ 
;,fÍt~~ftfdil-~ 

Aline Monil<e Barão 
Assessora parlamentar 

l!llt;!i,<;j (!J 
rrf]/~· ~{;~~; 
l!ll..~ Rua Arariboia, 491 - Cent ro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 Pato Branco Pa raná 

site: www.carnarapatobranco.com.br - e-mail: leg ls latívo@camarapatobranco.corn .br 



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
SECRETARIA EXECUTIVA 

J\SSESSOHIA DE PROGRAMAS E METAS 

Oficio nº 24/2019/APM Pato Branco, 24 de abril de 2019. 

Senhor Presidente, 

Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas aos Requerimentos 

abaixo descritos, constantes do Oficio nº 232/2019-DL, de 21 de março ·de 2019: 

- Requedmentos nºs 653t. 654. 656, 657. 658, 660, 661, 662, 665, 

:666, 66'1, 6681 670J Ei71.1..Jflfu. ú7~..1. 67J).iJ!77, 679,~8·1, 684, 685, 686, 687, 688/2019. 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 

VILMAR MACCARI 

Presidente da Câmara Municipal 

Pato Branco - PR 



-~~ MUNICÍPIO DE 

• ~~~d~~~L~~ 
Oficio nº 013/2019/SELPB Pato Branco, 26 de março de 2019. 

Senhor Presidente. 

Encaminhamos a(s) resposta(s) da(s} proposições relativa(s} ao oficio nº 232/2019-DL: 

Proposição nº 667/2019 

RE=rsposta: -solicitamos â"Seéfétãria de Engenharia e Obras e ao Oépãrtámento Finifocéirô da 
prefeitura que nos repassem as informações solicitadas. Assim que tivermos as mesmas, 
estaremos encaminhando. 

Respeitosamente, 

A Sua Senhoria o Senhor 
Vilmar Macari 

!/º"'" J )·1 ~·~ 1 

PAULO VICENTE STEFANI 
Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

Presidente da Câmara de Vereadores 
Pato Branco - Paraná 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 
Fone; (46) 3220-6087 3220-6088 

E-mail: esgorte@patobrnnco. pr.gov.b~ / csportel@pntobrnnco.Rr.gov.br 



Eslado 1!0 Pnramí 

ATA Nº 04/2019 REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 06 (seis) dias do mês de maio de 2019, às 16h30, na Sala de Reuniões da 
Câmara Municipal de Pato Branco, reuniram-se os vereadores membros da Comissão 
de Políticas Públicas: Fabrício Preis de Mello - PSD, Moacir Gregolin - MDB e 
Ronalce Moacir Dalchiavan - PP (Presidente) e os assessores parlamentares 
Neivor Barro, Leandro Lamp e Aline Barão, para deliberarem sobre os projetos de 
competência desta Comissão. O Presidente solicitou à assessora Aline Barão para 
secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Na sequência, o Presidente 
cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos. Após amplo debate, os vereadores 
concordaram, por unanimidade, em emitir parecer favorável aos Projetos de Lei nº 
89/2019 (Regime de urgência), que dispõe sobre a remoção, guarda e depósito de 
veículos, removidos, apreendidos e retirados de circulação, bem como serviço de 
remoção de veículos em decorrência de infração de trânsito à Legislação em vigor nas 
vias do Município de Pato Branco; e nº 70/2019, que cria o Programa "Cidade Contra a 
Dengue". O vereador Ronalce informou que o Projeto de Lei nº 206/2018, que proíbe o 
comércio, o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício sonoros 
no Município de Pato Branco foi arquivado a pedido do proponente. O projeto nº 
36/2019, que institui as avaliações periódicas anuais dos prédios escolares e centros 
municipais de educação infantil da rede municipal de ensino de Pato Branco, segue 
aguardando o parecer da Secretaria Municipal de Engenharia e Obras; e que o Projeto 
de Lei nº 85/2019, que institui no Município de Pato Branco o "Projeto Debutante 
Social" segue aguardando a manifestação da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. O vereador Fabrício informou que os Projetos de Lei que estão sob sua 
relatoria: nº 213/2018, que dispõe sobre o corte do fornecimento residencial 
de água por falta de pagamento da tarifa correspondente; nº 126/2019, dispõe sobre o 
atendimento e implantação de vagas de estacionamento preferenciais aos portadores 
de Fibromialgia e Ataxia no · Município de Pato Branco; nº 113/2019, que autoriza a 
criação do Serviço de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal via aplicativo WhatsApp; 
e nº 210/2018, que revoga o parágrafo único do art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de 
outubro de 1992, permanecem aguardando resposta de requerimentos encaminhados 
ao Executivo Municipal e algumas entidades do município. O vereador Moacir Gregolin 
informou que os projetos que estão sob sua relataria também permanecem 
aguardando resposta do Executivo Municipal e de algumas entidades do município. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavramos a presente ata que após lida e aprovada, 
será assinada pelos de competência. 

\ ~ 
Ronalce Moacir Dalc\)~~a - PP 

Presidente 

M:~\de ~.~J~~ 
Membro 

Pato Branco, 06 de maio de 2019. 

~ ...-b ---
. (,t.-{,~<)tl""~ 

AI in'eÂ onlke Barão 
Assessora pari amentar 

~~ 
~t.iQJ 
(!Ili,! :~ Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato llranco Paraná 

site: www.camarapatobranco.com.hr - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com. br 



MUNICÍPIO DE 

~IJ 

SECRETARIA EXECUTIVA 
ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS 

Oficio nº 29/2019/APM Pato Branco, 06 de maio de 2019. 

Senhor Presidente, 

Em atendimento ao Requerimento nº 667 /2019, encaminhamos resposta 

complementar. L """ ·z v l ·'\J....J 1·x · 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 

VILMAR MACCARI 

Presidente da Câmara Municipal 

Pato Branco - PR 



Município de Pato Branco 
Rua Caramuru, 271 - Cenlro 
Palo Branco - Paraná 
CEP: 05.501-060 

Pato Branco, 03 de Maio de 2019 
Memo "Doe. 0123 /2019 

Para: Secretaria de Gabinete 

De: Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Data: 03/05/2019 

Referencia: Requerimento 667/2019 Protocolos nº 2019/03/399858 e 
399859/27/03/2019 

Conforme requerimento nº 667/2019 do vereador Fabrício Preis de Mello - PSD, 

emitido em 20/03/2019 informamos que foi possivel buscar os gastos no Estádio os 

Pioneiros, conforme planilha anexo, a partir de 2003 até 2019, no valor de R$172.676,58 

(Cento e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). 

/J h111t~:(~ 
MGriicípicle Palo fl) co 

Mr111!o José Sba~ tfr1 
Secrelmro dtl Adrninislrnç<i6 e Finanças 

Potfilltíl n ·169 de 221001201 7 



Protocolo 399858/2019 

Investimentos Estádio os Pioneiros 
últimos 20 anos. 

2003 
2003/000523 1054 
Telefone 

3153 BRASIL TELECOM S/A 

Itens de Empenho : ílefere-se a despesas com pagamen 
to de fatura do telefone utiliz 

a do no Departamento de Esporte 
s, referente ao mes de dezembro/ 
02 : 
225-2852 - Depto Esportes; 
225-8644 - Estadio Os Pioneiros. 

279,46 1 

2003/000937 1197 802 TUPI PATOBRANQ.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA 
121, 77 1 Materiais de construcao 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais diversos a se 

2003/008142 1054 
Telefone 

- rem utilizados na manutencao 
da rede de agua e esgoto do Esta 
dio Os Pioneiros: 
joelho esgoto 100mm; 
luva esgoto simples 1 OOmm; 
reducao excentrica 100x0,75; 
TE esgoto 100x100; 
tubo esgoto PVC O, 75mrn; 
tubo esgoto PVC 1 OOmrn. 

3153 BRASIL TELECOM S/A 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura do telefone uliliz 

2003/009622 1054 
Telefone 

a do no Estadio Os Pioneiros (22 
5- 8644), correspondente ao mes 
de junho de 2003. 

31 53 BRASIL TELECOM S/A 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura do telefone utiliz 

a do no Departamento de Esporte 
s, correspondente ao mes de ju 
lho de 2003: 

'11,1 7 1 

365,55 1 



225-2852 - Fespato; 
225-8644 - Estadio Os Pioneiros. 

2003/010443 1054 2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S 
8,94 1 Teleíone 

Itens de Empenho : Reíere-se a despesa com pagamen-
to de ratura do telefone utiliz 

a do no Estadio dos Pioneiros, e 
or respondente ao mes de agosto 
de 2003. 

2003/010609 1054 3153 ORASIL TELECOM S/A 
Telerone 

Itens de Empenho : Reíere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Departamento de Esporte 
s, correspondente ao mes de ago 
sto de 2003: 
225-2852 - Fespato; 
225-8644 - Estadio Os Pioneiros. 

2003/01 1673 1054 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Departamento de Esporte 
s, correspondente ao mes de sei 
em- bro de 2003: 
225-2852 - Fespato; 
225-8644 - Estadio Os Pioneiros. 

365,37 1 

639,36 1 

2003/011733 1054 2747 
EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S 57,56 1 Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone uliliz 

a do no estadio "Os Pioneiros" c 
or respondente ao mes de selem 
bro de 2003. 

2003/012901 1054 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Departamento de Esporte 
s. correspondente ao mes de outu 
bro de 2003: 
225-2852; 
225-8644 - Estadio Os Pioneiros; 

2003/014139 1054 
Telefone 

3153 BRASIL TELECOM S/A 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen-
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Departamento de Esporte 
s, correspondente ao mes de nov 
em- bro de 2003: 

862,84 1 

652,99 1 



20031015728 1054 
Telefone 

Telefone numero 225 13644 - Esta
dia Os Pioneiros; 

Telefone numero 225 21352 - Depar 
lamento de Esportes. 

3153 BRASIL TELECOM S/A 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen-
to de fatura de telefone, corre 

s pondente ao mes de dezembro 
de 2003: 
225-8644 Estadio Os Pioneiros; 
225-2852 Oepto Esportes. 

557,98 1 

Total 2003: 3.822,28 

2004 

2004/001247 1·127 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Departamento de Esporte 
s, correspondente ao mes de jane 
iro de 2004: 
225-8644 - Estadio Os Pioneiros; 
225-2852 - Fespato. 

2004/001868 1127 
Telefone 

3153 BRASIL TELECOM S/A 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Departamento de Esport 
es correspondente ao mes de íeve 
rei ro de 2004: 
225-2852 - Opto. Esportes; 
225-13644 -Opto. Esportes - Estag 
io os Pioneiros. 

2004/004239 1127 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Estadio Os Pioneiros (22 
5- 8644) correspondente ao mes 
de marco de 2004. 

2004/005626 1127 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen-

350,29 1 

242,41 1 

136,33 1 

101,87 1 



to de fatura de teleíone utiliz 
a do no Estadio Os Pioneiros, co 
r- respondente ao mes de abril 
de 2004. 

2004/008070 1127 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

200,33 1 

a do no Estadio Os Pioneiros (225- 8644), correspondente ao mes 
de junho de 2004. 

2004/009527 1127 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone uliliz 

a do no Estadio Os Pioneiros (22 
5- 8644), correspondente ao mes 
de julho de 2004. 

2004/010659 1127 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Estadio Os Pioneiros (22 
5- 8644), correspondente ao mes 
de agosto de 2004. 

2004/011959 2630 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Teleíone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Estadio Os Pioneiros, co 
r- respondente ao mes de setembro de 2004. 

2004/013116 1127 
Telefone 

3153 BRASIL TELECOM S/A 

Itens de Empenho: Refere-se a despesa com pagamen-

2004/014983 1127 
Telefone 

to de fatura de telefone utiliz 
a do no Estadio Os Pioneiros (22 
5- 8644), correspondente ao mes 
de outubro de 2004. 

3153 BRASIL TELECOM S/A 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Departamento de Esporte 
s, correspondente ao mes de dez 
em- bro de 2004: 
Telefone no 225-8644 - Estadio 
Os Pioneiros; 

Telefone no 225-2852 - Departa-

152,44 1 

217,19 1 

227,55 1 

274, 16 1 

394,62 1 



menta de Esportes. 

Total 2004: 2.297, 19 

2005 

2005/000270 1015 3153 BRASIL TELECOM S/A 
Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone uliliz 

a do no Departamento do Estadia 
os Pioneiros, correspondente ao 
mes de dezembro de 2004. 
fone 225-8644. 

2005/006675 1015 
Telefone 

3153 BRASIL TELECOM S/A 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Departamento de Esporte 
s, correspondente ao rnes de maio 
de 2005: 

3225-2852; 
3225-8644 Estadia dos Pioneiros. 

52,90 1 

1.965,55 1 

2005/008610 1015 2747 EMBRATEL EMPR. BRAS.TELECOMUNICACOES S 
1.1163,25 1 Telefone 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen-
to de fatura de telefone utiliz 

a do no Estadia "Os Pioneiros" 
no correspondente ao rnes de ju 
nho de 2005. 

2005/009376 1642 3144 IRMAOS FREITAS PAVIMENTACOES LTDJ\ 
2.080,50 1 manutencao de bens imov 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa construcao e 
reforma de passeio, pintura d 

e mangueiras da pista e retira 
da de terra das arquibancadas e 
co- locacao de pedrisco, no Est 
adio Os Pioneiros. 

2005/014068 1328 1592 SOLOCERES AGROPECUARIA L TOA 
211,00 1 Sementes, mudas e insurn 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de insumos e agrotoxicos de 
s linados ao Departamento de Esp 
or te para rnanutencao dos estad 
ios os Pioneiros e na Fespato: 



Ally 3 pct 1 Ogr; 
Galao de roundap ogiginal; Galao adubo foliar p30. 

Total 2005: 5.773,20 

2006 
2006/005616 1233 9450 DESLIM COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT 
175,00 1 Serviço Técnico 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com servi
ço de mao de obra na desinseti-
zação no Estadio Os Pioneiros. 

2006/012039 1460 62 COPAMOL -COM.DE FIXADORES LTDA 
44 ,20 1 Material eletrico e ele 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
ção de materiais eletricos e el 

e tronicos necessarios para dese 
n- volver serviços de eletricida 
de no Estadio Os Pioneiros.em ra 
zão do 20° Jogos da Juventude.Co 
nfor me demonstrativo/pedido Nº3 
41 em anexo. 

2006/014277 770 Ata435 2006 10040 IBETTA INDÚSTRIA DE PRr=-MOLDADOS LTDA 
25,00 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
ção ele de materia para manuten 
- ção e conservação do Estadio 
os Pioneiros. 

2006/01 5243 1208 9406 BRAS LUSA - ME 
Serviços 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com pagamen-
to de serviços de melhoria, ex 

- tensão, recuperação e manutenç 
ão do sistema eletrico interno e 
ex terno nas dependencias do E 

sta- dio Municipal Os Pioneiros, 
obje tivando a abertura dos Jo 

gos da Juventude-20° JOJUPs.Conf 
orme me morando 025 e parecer 
juridico Nº 804 em anexo. 

3.450,00 1 

Total 2006: 5.078,95 

2007 

2007/002092 1460 ata425ad2 2007 969 GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA 
1.303,95 1 Material eletrico e ele 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais eletricos e el 

e tricos para serem utilizados 



2008 

na recuperacao de todo o Sist 
ema Eletrico interno e extern 
o da casa existente atras cio Es 
!adio Os Pioneiros por acoes de 
vancla- lismo e furto resultando 
em to- tal depredacao do local. 
Confor- me demonstrativo e so 
licitacao em anexo. 

Total 2007: 1.383,95 

2008/003602 4491 ata848 2008 10803 PASTORELLO MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
333, 17 1 Material para manut. de 

Itens ele Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais utilizados par 

a manulencao dos assentos da arq 
ui bancada do Esladio Pioneiros, 
So licitados pelo Departamento 
de Esportes: 

parafuso frances 5/16/4; 
parafuso frances 5/16/4. 

2008/007793 4494 Ata856 2008 185 PATOESTE ELETRO INST. LTDA 
307,40 1 Material elelrico e ele 

Itens de Empenho : Reíere-se a despesa com aquisi
cao de material eletrico eletro 
- nico utilizado para manutenc 
ao cio Estadia Os Pioneiros: 
cabo pp 4x6rnm 750v; 
tornada porcelana 2x20Amp; 
tornada de porcelana 3x20 Amp; 
tomada porcelana 3x30 Arnp; 
fila isolante. 

2008/017161 4494 ata1059 2008 969 GILBERTO CATUSSO E CIA L TOA 
10.424,64 1 Material eletrico e ele 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais elelricos e el 
e tronicos, utilizados para a su 
bs tituicao de refletores no Es 
ta- gio Municipal Os Pioneiros: 
lampada de alta pressao vapor me 
talico de 1000 watts; 

reator integrado incorporado sem 
base p/ lampada vapor rnetalic 

o de 1000 watts; 
projetor com cabeceiras laterais 
em alumínio. 



Total 2008: 10.424,64 

2009 

2009/012993 5700 ata1318. 2009 969 GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA 
735,21 1 Material eletrico e ele 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material elelrico e ele-
tronico, utilizado em instala-
coes diversas incluindo ilumina 
cao emergencial do Estadio "Os 
Pioneiros", solicitado pela Se-
cretaria Municipal de Engenhari 
a e Obras. 
contador 3TF 44.22.220 volts; 
fio paralelo 2x2,5 mm2 

/ 750 
volts; 
tomada 2P+ T, computador - condulete; 
fita isolante - rolo de 1 O me-
tros; 
prego de aco 15mm - pacote com 
100 Un. 

2009/012996 5700 ata125'1. 2009 969 GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA 
198, 12 1 Material eletrico e ele 

2010 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material eletrico e ele-
tronico, utilizado em instala-
coes eletricas diversas, inclu-
indo ilumlnacao de emergencia 
do estadio "Os Pioneiros", soli 
citado pela Secretaria Munici-
pal de Engenharia e Obras. Con-
forme demonstrativos e solicita 
cao em anexo. 

Total 2009: 933,33 

3 2010/000473 820 ata1403 2010 339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA 
8.820,00 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-



cao e conservacao do Estaclio os 
Pioneiros, solicitado pelo De
partamento de Esportes: 
areia media. 

2010/000615 820 ata1402 2010 10048 IBETTA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA 
13.888,60 1 Material para manul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para rnanuten-
cao e conservacao do Estadio os 
Pioneiros no bairro Bortot,soli 
citado pelo Departamento de Es-
portes: 
areia grossa; 
laje pre -fabricada trelicada 
com lajota; 
escoras de concreto O, 1OxO,1 Ox 
2,50m. 

2010/002768 1861 ata1403 2010 339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA 
1.470,00 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para rnanu ten-
cao e conservacao do estadio Mu 
nicipal os Pioneiros.solicitado 
pelo Departamento de Esportes: 
areia fina 

2010/003138 1608 ata1244 2010 11799 ALSIR JOSE CANTU 
1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao dos Estadios 
os Pioneiros: 
esquadria em material galvaniza 
do. 

2010/004589 1595Ata1244 201011799ALSIRJOSECANTU 
1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de grades e cercas em tubo 
para manutencao no Estadio Muni 
cipat Os Pioneiros: 
cercas e grade. 

2010/004764 1982 ata1473 2010 969 GILBERTO CATUSSO E CIA L TDA 
2.957,15 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao do Estadio Mu 
nicipal os Pioneiros do bairro 
Bortot, Solicitado pelo Departa 
rnento de Esportes: 

10.725,00 

27.946,00 



caixa d'agua 20.000L poliureta
no. 

2010/004765 1966 ata1473 2010 969 GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA 
30,90 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao do Estadio Mu 
nicipal os Pioneiros, solícila-
do pelo Departamento de Espor
tes: 
adaptador flange fixo com anel 
de borracha; 
adesivo 175mg com pincel; 
luva de PVC rigido soldavel,mar 
rom 032mrn. 

2010/004767 1966 ata1'17'1 2010 743 Z/\NIN MATERIAIS DE CONTRUC/\O LTDA 
5'16, 76 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para rnanuten-
cao e conservacao do Estadio Mu 
nlcipal Os Pioneiros, solicita-
dos pelo Departamento de Espor
tes. Conforme demonstrativo e 
solicitacao em anexo. 

2010/005606 1982 ata1402 2010 10046 IBETTA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA 
1.0'11 , 76 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao do Estadio os 
Pioneiros no bairro Bortot, So-
licitado pelo Departamento de 
Esportes: 
laje pre-f abricada trelicada c/ 
lajota; 
aco 6,3mm CA 50 em barras; 
aco 4,2mm CA 60 em barras; 
arame recozido no1 O. 

2010/005607 1982 ata1403 2010 339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA 
'192,80 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para rnanuten-
cao e conservacao do Esladio os 
Pioneiros no bairro Bortot, So-
licitado pelo Departamento de 
Esportes: 
areia media; 
tijolo 6í. 9xMx19cm. 

2010/005605 1962 ata1404 2010 12653 LUl<A COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUC 189,54 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para rnanuten-
cao e conservacao do Estadio os 



Pioneiros no bairro Bortot, So
licitado pelo Departamento de 
Esportes: 
madeira de pinnus de 2a qualid; 
pregos 17x27 com cabeca. 

2010/005604 1982 ata1409 2010 10440 TRANSPORTES VILA ROMANA L TDA. 
444,25 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para rnanulen-
cao e conservacao do Estadio os Pioneiros no bairro Bortot, So
licitado pelo Departamento de 
Esportes: 
cimento CP li Z32 50kg. 

2010/005953 1595 Ata1487 2010 11799 ALSIR JOSE CANTU 
1 Material para manul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a pres
tacao de servicos para a confec 
cao de esquadria utilizado na 
reforma do estadio os Pioneiros 
conforme demonstrativo. 

2010/005956 1982 Ata1490 2010 1334 BRITADOR DAL ROSS LTDA 
390,00 1 Material para manul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
utilizado na reforma do Estadia 
os Pioneiros: 
pedra brita 3/8. 

2010/006113 1579 ata1397 2010 2215 COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA 
18,40 1 Material para manul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao do Estadio os 
Pioneiros, no bairro Bortot, so 
licitados pelas Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental: 
rolo de la 10cm com cabo. 

1.799,99 

2010/006112 1579 ata1405 201011798 MV COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS 
L T 1.272,20 1 Material para manul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao do Estadio os 
Pioneiros, no bairro Bortol, so 
licitados pelas Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental. Con 
forme demonstrativo e solicita-
cao em anexo. 

2010/006160 1982 Ata1487 2010 11799 ALSIR JOSE CANTU 
1 Material para rnanul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi-

8.700,30 



cao de material utilizado na ma 
nutencao e reíorma do Estadio 
Municipal os Pioneiros: 
Porta de abrir chapeada; 
cerca e grade em tubo. 

2010/006161 1579 ata1403 2010 339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA 
43,66 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Reíere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao do Estadio os 
Pioneiros do bairro Bortot,soli 
citados pelas Escolas Munici-
pais de Ensino Fundamental : 
sikadur 32 - 1 kg; 
broca de videa 8mm. 

2010/006'109 3357 ata1395 2010 8'1'13 ALBERT! IND. E COM. DE MADEIRAS LTDA 
3'16,80 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Reíere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao dos banheiros 
do Estadio os Pioneiros. Solici 
lado pelo Departamento de Cullu 
ra: 
madeira de pimnho de 3a qualida 
de. 

2010/006458 1579 ata1490 2010 1334 BRITADOR DAL ROSS LTDA 
78,00 1 Material para manul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para rnanuten-
cao e conservacao dos banheiros 
do Estadia os Pioneiros. Solici 
lados pelas Escolas Municipais de Ensino Fundamental: 
pedra brita 3/8 pedrisco. 

2010/006460 3357 ata1473 2010 969 GILBERTO CATUSSO E CIA L TOA 
706,64 1 Material para rnanul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao dos banheiros 
do Estadio os Pioneiros, solici 
lados pela Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental. Conforme 
demonstrativo e solicitacao em 
anexo. 

2010/006462 1579 ata1402 2010 10048 IBETTA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA 
58,50 1 Material para manul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao dos banheiros 
no Estadio os Pioneiros. Solici 
lado pelas Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental: 
cal hidratada 20kg; 
arame recozido 11018. 



2010/006469 1579 ata1403 2010 339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA 
881,80 1 Material para manul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao dos banheiros 
do Estadia os Pioneiros, solici 
lados pela Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental: 
areia media; 
tijolo 6f. 9x14x19cm. 

2010/006446 3357 ata1407 2010 7754 TAPAJOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 
6,00 1 Material para rnanut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao dos banheiros 
no Estadia Os Pioneiros.solici-
tado pelas Escolas Municipais d 
e Ensino Fundamental: 
parafuso armela vedacao tel-
heira 11cm. 

2010/006467 1579 ata1409 2010 10440 Tl<ANSPORTES VILA ROMANA LTDA. 
355,40 1 Material para rnanut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para manuten-
cao e conservacao dos banheiros 
do Estadia os Pioneiros, solici 
lados pela Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental: 
cimento CP li Z32 50kg. 

2010/006468 3357 ata1474 2010 743 ZANIN MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA 
189,83 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para rnanuten-
cao e conservacao dos banheiros 
do Estadia os Pioneiros, solici 
lados pela Escolas Municipais 
de Ensino Fundamental. Conforme 
dernonstratívo e solicitacao em 
anexo. 

2010/007413 1468 ata1400 2010 2473 FUNILARIA COLLI LTDA 
1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
utilizado na manutencao do Es-
ladio Os Pioneiros. 
Porta de abrir; 
Calha galvanizada; 

863,00 



2010/007417 1468 ata11\05 2010 11798 MV COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS 
L T 265,00 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
utilizado na manutencao do Es-
tadia Os Pioneiros; 
Tinta esmalte sintetico; 
thiner 105; 

2010/007448 1468 ata1402 2010 10048 IBETTA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA 
125, 1 O 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de constrncao 
utilizado na manutencao Do Es-
tadia Os Pioneiros. 

2010/007431 1468 ata1403 2010 339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA 
367,48 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : refere- se a aquisicao de mate
rial de construcao utilizado 
na manutencao do Estadia Os 
Pioneiros 
Areia media; 
Tijolo 6f; 
Argamassa Ac 

2010/007426 1468 ata1404 2010 12853 LUI</\ COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUC 1.069, 73 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
utilizado na rnanutencao do Es-
dio Os Pioneiros, conforme de
monstrativo 

2010/007456 1468 ata1407 2010 7754 TAPAJOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 
41,25 1 Material para rnanut. de 

Itens de Empenho: refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
utilizado na manutencao Do Es-
tadia Os Pioneiros. 
Reajunte saco- 1 kg 

2010/007427 1468 ata1409 2010 10440 TRANSPORTES VILA ROMANA L TOA. 
266,55 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
utilizado na manutencao do Es-
tadio Os Pioneiros 
Cimento cp li 

2010/007595 1468 ata1487 
1 Material para rnanut. de 

2010 11799 ALSIR JOSE CANTU 748,80 



Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
utilizado na manutencao do Esta 
dio os Pioneiros. 
Cerca e grade em ferro laminado 
e mecanico. 

2010/008834 2277 7907 GRACIOLINO BRUNETTO 7 CIA L TDA 
420,00 1 Servicos 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a pres
tacao de services para desentu-
pimento e limpeza de fossa no 
Esladio os Pioneiros. 

2010/009051 1468 Ata1405 2010 11798 MV COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS 
LT 357,12 1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material utilizado na ma 
nutencao das traves de futebol 
do Estadia os Pioneiros, confor 
me demonstrativo. 

2010/009162 1418 12861 CATANI IND. DE PRE MOLDADOS E CONSTRU 
6.500,00 1 Material para rnanut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a pres
tacao de servicos para a contra 
tacao de empresa para a constru 
cao dos banheiros dos visitan-
tes no Estad ia Os Pioneiros. 

2010/009178 1468 Ata1408 2010 2088 TATTO E NOAL LTDA 
1 Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
utilizado na manutencao do Esta 
<fio Os Pioneiros: 
parafuso 3,5 x 16. 

5,50 

Total 201 O: 94.431,81 

2011 

2011/004685 2719 ata1553 2011 339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. L TOA 
209,00 1 rnanulencao de bens imov 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de conslruca 

o para muro de fechamento do Est 
a- dio Os Pioneiros no Bairro B 
or- tol, conforme demonstrativos 



Tijolo 6r. - 9 x 14 x 19 cm. 

2011/005113 2719 ata1564 2011 12853 LUl<A COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUC 138,60 1 manutencao de bens imov 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de conslrucao p 

a ra o muro de fechamenlo cio Esl 
a- gio Os Pioneiros do Bairro B 
or- tot, conforme demonslralivos 

Madeira de eucalipto de 2a qua 
!idade 
Pregos 17x27 com cabeca 

2011/005322 2719 ala1566 201113436 CONFIANCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
L TOA 523,50 1 Material para manul. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de malerial de construcao 
para fechamento do muro de cfivi 
sa do Estadia Os Pioneiros, con 
forme demonstralivos: 
Areia media 
Cimento CP li- Z -32 - 50kg 

2011/005323 2719 Ala1553 2011 339 IMC ITACOLOMI MAT. DE CONST. LTDA 
342,00 1 Material para manul. ele 

llens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
para fechamento do muro de cfivi 
sa Estadia Os Pioneiros, confor 
me demonslrativos: 
li joio. 

2011/005324 2719 Ata1564 2011 12853 LUl<A COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUC 360,00 1 Material para manul. de 

llens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material de construcao 
para fechamento do muro de divi 
sa do Estagio Os Pioneiros, con 
forme demonstrativos: 
Arame recozido no 18. 
Cal liquido 1 1. 
Madeira de eucalipto de 2a qua 
lidade. 
Pregos 17x27 com cabeca. 

2011/007249 2133 13677 VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA 
15.290,40 1 manutencao de bens irnov 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a pres
tacao de services para demolicao 
e reconstrucao de muro no Esla-
dio Os Pioneiros, Bairro Bortot 

, com 345 rn2. Conforme demonslr 
a- tivo: 



Total 2011: 16.386,50 

2012 

2012/011031 1223 13677 VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA 
7.982,09 1 manutencao de IJens imov 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a pres
tacao de servicos para a contra 

- tacao de empresa para a prest 
a- cao de servico de pintura e 
pe- quenas reformas no Estadi 
o Os Pioneiros, em Pato Branco. 
Manutencao e conservacao de bens 
imoveis. 

2012/011845 3513 ata1797 2011 11285 SUDOESTE ELETRICA INDUSTRIAL L TOA 
3.73'1, 18 1 Material eletrico e ele 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de materiais para implanta-
cao do sistema de lluminacao de 
Emergencia na situacao interna 
do Estadio Os Pioneiros em fun-
cao do cumprimento das normas 
vigentes de seguranca e com vis-
tas as atividades Esportivas na 
Unidade. 

Tota l 2012: 11.716,27 

2013 

2013/010930 7006 14267 JOSE MAURO RABER 
manutencao de bens imov 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a pres
tacao de servicos para coloca 

- cao de rede de protecao nos g 
i- nasios Gralha Azul, Jardim F 
lo- resta, La Salle, Pequeno Pri 
nci- pe, Nossa Senhora do Car 
mo e Estadio Os Pioneiros. Co 
nforme demonstrativo em anexo: 

2.572,00 1 

2013/015'1137 71319 132 2013 13917 R. DE S. F. IAGNECZ - EVENTOS 
1.381,30 1 locacao de equipamentos 

Itens de Empenho : Som de Rua - Carro (locacao) 
Grande Porte: Shows e Apresentac 
ao ao Vivo - 013(oilo} caixas ele 



grave de 1000walts RMS co 02 alt 
o-falantes de 18 polegadas, 06 t 
ry-ways com 1 ooowatts RMS, ampli 
ficacao necessaria com processad 
or digital, 08 retornos de 500wa 
tts RMS, 04 (quatro) microfones 
sem fio, mesa digital de 32 cana 
is, 01 cubo para contra-baixo, O 
1 (um) cubo para guitarra, 01 (urna 
) bateria completa, 16(dezessels 
) microfones com pedestal, 01 (um 
) notebook, 04(quatro) equalizad 
ores de 60 bandas, cabos e acess 
orios, Operador responsavel. (lo 
cacao) 
Refere-se a despesa com locacao 
de com, destinado ao Estadio O 

s Pioneiros e Associacao da Cat 
a- ni, no Apaexonados por Futeb 
oi. Conforme requisicao de pedid 
o de empenho em anexo: 

2013/016616 7760 96 2013 13637 SAMIRA DALLANORA- ME 
1 uniforme 

Itens de Empenho : Camiseta 100% algodao, manga cur 
ta, gola redonda, cor definir, 1 
ogotipo com serigrafia írente e 
do setor nas costas em 05 cores 

. Tamanho: P/M/G./GG/GGX. ROSA 
DE SAROM 

Refere-se a despesa com aquisi-
cao de uniformes, destinados ao Estadio Os Pioneiros para 

os APAExonaclo por futebol. Conto 
rme requisicao de pedido de ernp 
enho em anexo: 

399,60 

Total 2013: 4.352,90 

2014 

O 2014/000255 2654 13677 VERA LUCIA TONETTI MALLMANN GOETTEN DA 
1.450,00 1 manutencao de bens imov 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com reparos 
de encanamentos, troca de regi 

s tros, desentupimentos de esgot 
os no Estadio Os Pioneiros. Con 
for me nota em anexo: 

2014/001015 2666 2473 FUNILARIA COLLt L TOA 
Material para manut. de 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material para rnanutencao 
do Estadio os Pioneiros e Gina-

440,00 1 



sio Dolivar Lavarda conforme so 
licitacao em anexo. 

2014/001055 2654 7907 PRESTADORA DE SERV. LIMPA TO L TOA - EPP 
270,00 1 manutencao de bens imov 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com limpeza 
e desentupimento no Estadio O 

s Pioneiros,conforme requisicao 
em anexo: 

Total 2014: 2.160,00 

2015 
2015/013877 1231 
1 

11798 ELISEU STRAPASSON - ME 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material tinta utilizado 
para pequena reforma no Estadia 
Os Pioneiros conforme solicita-
cao. 

1.164,00 

2015/013950 3384 
350,00 1 

14938 SUL BRASIL COM. E MANUT. DE EXTINTORES 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com a pres
tacao de servicos para a recar-
ga de extintores para o Esta-
dia Municipal Os Pioneiros con-
forme solicitacao. 
Mudanca de despesa. 

2015/015095 1324 11798 ELISEU STRAPASSON - ME 
Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi

cao de materiais para pintura d 
e degraus da escada do estadia 
Os Pioneiros. 

180,00 1 

201 5/016579 4926 
350,00 1 

14938 SUL BRASIL COM. E MANUT. DE EXTINTORES 

2016 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com recarga 
de extintores para o Estadia Mu 
nicipal Os Pioneiros conforme 
solicitado. 

Tota l 2015: 2.044,00 



2016/006823 2304 
4.635,26 1 

802 TUPI PATOBRANQ.COM.MAT.P/CONSTR.LTDA 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com aquisi
cao de material para pintura ex 

2017 

2018 

o 2010/009426 3062 
1 

terna do Estadio Os Pioneiros. 

Total 2016: 4.635,26 

Total 2017: 0,00 

11790 ELISEU STRAPASSON - ME 6.100,00 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 
aquisicao de material 

2010/009425 3062 
1.129,20 1 

para pintura de muros 
internos, portoes e pa 
Ianques do Esladio Os 
Pioneiros. 

802 TUPI PATOBRANQ.COM.MAT.P/CONSTRLTDA 

Itens de Empenho : Refere-se a despesa com 
aquisicao de material 

2019 

para pintura de muros 
internos, portoes e pa 
Ianques do Estadio Os 
Pioneiros. 
lixa ferro n 80 
tinia esmalte sinlel ico 1 
inha automotiva 3,6 litro 
s diversas cores 

Total 2018: 7.237,20 

Total 2019: 00,00 



Total Geral: 172.676,58 



f <1 '.} ~ 

lf(I ) .. 'JJ/ 1<'/f/~ l 

Ofício PBEC 010/2019 Pato Branco, 25 de abril de 2019 

Ilustríssimo Senhor Vereador, 

~l ~~ cX~O \ cXOt<g . 
Em atenção ao Requerimento nº 669/2019, de 20 de março de 2019, Informamos 

que o Pato Branco Esporte Clube não realizou nenhum projeto para promover melhorias no 

estádio municipal Os Pioneiros, uma vez que o proprietário do estádio é o Município de Pato 

Branco, não estando o Pato Branco Esporte Clube autorizado a fazer projetos. 

No entanto, por diversas vezes, conversamos com o Excelentlsslrno Senhor 

Prefeito, Augustinho Zucchi, sobre a necessidade de melhorias no estádio. 

Em várias oportunidades estiveram no estádio representantes do município para 

avaliar as condições do mesmo, entre eles Sr. Osmar Braun Sobrinho, Sr. Djalrna Giacomoni, 

Sr. José Francisco Grezzana, o Sr. Secretário Municipal de Esportes, Paulinho Steffani e o Sr. 

Vanderlei Crestani, conforme fotografias em anexo que comprovam algumas das referidas 

visitas. 

Não possuímos relatórios de investimentos realizados nos últimos 15 (quinze) 

anos. 

Não estamos atendendo sua solicitação das (1ltimas 6 (seis) atas, pois não vemos 

nenhuma relação com o objeto do requerimento. 

Atentamente, 

Ao llmo. Sr. 
Fabrício Prels de Mello 
Vereador 
Câmara Municipal de Pato Branco 
Pato Branco - Paraná 

'j lt' 
Gllmar Pe~J. ~Rei:. -; 

Présié:Jente ~ 
Pato Bran76 Esporte Clube 

Estddlo Os Pioneiros: V/o Lotuol 111/redo Lu/1 de Oortofl 5.301, Oolrro Dortot - CEP: 85.503·230/Polo Oronco ·PR 
CNPJ: 71.737.716/000J.09 {46) 21011844 

www.11otobro11co.esp.br pntobro11coec@ho1mall.com 
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Estádio 110s Pioneiros" recebe visitas do Diretor de 
Limpeza e também do Secretário de Obras da 
prefeitura de Pato Branco 

i:.1 . . ... . 

21 ~ , .. ,..,º''°~2013 

N.1 tardo d3 última tcrça-lclra, 26, o presidente do Pato Dranco Esporte Clube, Gihnar Roscmle, 
osto,•e no estádio Os Pioneiros para recepcionar o novo diretor de 1 mpela Djahna Giacomoni o o 
sccrcll\rio de obras murlfcfpals, Osmar Braum Sobrinho. 

1 ;.:.H~~ 
r 

;~ 

No ocos Ião ornbos reallzororn um pnssero pelas depondónclos do oslódto e Resende mostrou toda 
a sua oslrulura jâ e~is lenlo o apontou <is mc~1orias n serem rcalitatfas pam quo Os Pioneiros 

continue sediando par lidas dos campeonatos que o Pato Branco EC participa. 

. , nu:~ 

...... J 
,., .. .. . 11 1•1 1 

i Vocõ 6 n fnv0< do que a P1ol0Hura Munlclpal ojudo o 

Polo B1anoo EC? i 

l r Sim 

~ 1 !Ião 

Vote t 

\110 \'I Rll~ulls 

1 Poll5 /\rchivo 

R:1focl S:111tos (!(anela) é o nnvo 1t:rolor dr. Futebol 
tio P.1to CC 

P.110 >: Carnpo l.fouró'io 

P:110 Omnco EC petdo cm ca!;.1 conlrn o 
f11dcpcmlG11to 

P;ito X Independe SJC Ncslo Oo111lngo 

P.110 pr.rcfo par,1 l/nião n;i cslrei,1 do PManacnse da 
3 ' tlivJs1u 

~ • 1 r • , h , 1 • l :c;o': 

llko PílOO 

llo lho í• sl of ~·ou1 fri ·lnds to •ko Uris 

1 l í1 .\ -. 

1 Fcdcrncao Pararrc11so de Futol.iol 

1 Rccrfar 

Selo urn Jogodor tio Polo! 

Contoet Us 

1 
1 
1 
1 



Desta forma, Braum rccobeu em mãos um oliclo no qual são solfclladas as melhorias para o 

oslódio, lals corno a co!ocaçào de corrimão em lotfas os escadas, o que é uma oxigênda dos 

bon1bel1os para aprimorar a segurança do local 

·~ ~'{ ' 1 t 

• fJ; 

Deixe urna resposta 
O seu endereço de e-mail não scr.'I publicado. Campos obrigatórios são marcados corn • 

Comenltlrlo 

No1110' 

E·mall' 

Silo 

f 1 Salvar meus dados noslo nal'e!Jodor para a p1óxi1na voz quo eu comentar. 

1 
I l '..~'.i·.'() ,, J ' :-: .. 1•· 1' d \·• I q.,.,t.. 'f , , tl 1'. •. 1!!t l l:• • 
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Secretário de Esporte de Pato Branco e Chefe 
Regional da Secretaria de Esportes visitam o Pato 
Branco EC 

Na manhã cfesla qulnla·lelra. dia 11 do Abril, O Pato Dtanco Esporte Clube recebeu a visita do 

Secrotórlo do EsJl<)(lo, Lazer, Juventude a Idoso do Palo Dranco, J~ó FranclSGO Greua11a e 

tambóm do Chefe do EscritMo Regional do Espo1/o da Região do Pato Branco dn Secrolaria do 

Esporte, Rafael da Silv,l . Ourante o vlslla. Acompanhado do Presidente, Gilmar Redesende e da 

Comissão Técnlc~. elc5 pudernrn conferir a Eslrutura do Pato Aranco Esporlo Clube, O presidente 

foz reivindicações o Grouana foi muito atencioso u pro111ctou empenho e1111Juscor recursos o 

soluçóos. 

Confüa algumas lotos: 

l l t•l ,''0.' 
-, 

1 

li•'. ':.:::.____! 1 

l 1:t111.:nf1J 

Você 6 o lavor de quo o Ptolelluro Moo!clp.11 o;udo o 

Pato Drene<> EC? 

~ J Sim 

, '1 Não 
1 

1 

i Vote 1 

V1ew fl~~ull~ 

Po!h; f\Jchh·o 

Rnlocl Santos (Knnoln) ó o no\'o d '1el°' lfo Futebol 
do P.1lo(C 

P.ilo Oronco EC J!etdll cm c.1!-0 conlrn o 
hulcpcndontu 

' Palo X l11tloporule SJC Nesta 00111•1100 

P.110 pardo flJlll União na cslrci.1 do l\1rannensc da 
3' ti.visão 

·• f ,. 

llko Pnoo 

Ro lho first oi your lricods to l·ko U1ls 

1 11 ·'•, 

Fccfcmcno P.11u11c11so do Futcl>ol 

S~!n u111 Jog~t10< lfo Pntol 

Conl•tl Us 1 1 

i 
1 

l 
1 
1 



,, .. . 
Diretoria do Pato c;om o Sec;rolário de Esportos do Polo Branco o Chofo Regional da Sectolâlia de 

Esportes do Pruaná . 

··-·----r/ 

·"// , . 
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. /' I 
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P1osldenle Oilnw entregando n camisa do Palo Branco EC paro os sccrolários. 

Deixe uma resposta 
O seu ende1eço do e·mall não se1â pubticado. Campos olirlgalóilos são marcados com • 

ComenlMo 

Nome• 

E·mail' 

Site 

1 J S3IY3r meus dados nasle navegador para a próxima voz quo ou comentar. 

l 'ull.<.1• rorn nl,lilu 

• l '.tlo B1 .. 111c;o D ; C•t ph:p;:.tH 1n 1a <J f-..:.j1t:<JP:1I t •J0-~0 [~0) ~ 1 ·" ... :. ' 
l 

1 /\Jh'I"~ d , r.n~ , .,...,., f•\111111'.1 rf..-J C.~111;:• '"' "' '' f'• 11'd"' 1 cl• J• ,,'. .. :" · i;,.i, ~11 • 

Sobre 
Polo Branco Esporlo Clulio 

6 2013 Palo Branco Espo1t0 Clubo 



Ofício PBEC 011/2019 Pato Branco, 25 de abril de 2019 

Ilustríssimo Senhor Vereador, 

Em atenção ao ílequerlmento n2 482/2019, de 27 de fevereiro de 2019, 

Informamos que não possuímos os documentos sollcltados. 

Atentamente, 

Ao limo. Sr. 
Joecir Bernard! 
Vereador 
Câmara Municipal de Pato Branco 
Pato Branco - Paraná 

\ 

Gllma~rdro ílesende 
P.r sldente 

Pato Ora co Esporte Clube 

Estddlo Os P/011elros: Via Loterol Alfredo Lu/1 de Oortoli, 5.301, Oolrro Oortot - CEP: 85.503·230/Poto Oronco ·PR 
CNPJ: 77.'/37.716/0001·09 (46) 21011844 

www.potobronco.tw .br pntobro11coec@hotmoil.com 

/'!}(: 
O/• //, i' /.>.1/1 . 
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i~ ;J Ctf'mM4a vlt~a/ de !YalrJ .§J~(} .. 
Excelentlssirno Senhor 
Vllmar Maccari 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 1154/2019 

Requer prazo de mais 10 (dez) dias, para 
emissão ele Parecer ao Projeto de Lei nº 
210/2018 "Revoga o parágrafo único do art. 1 º 
da Lei nº 1.157, de 21 de outubro de 1992. 

O vereador infra-assinado, Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, requer prazo de mais 10 (dez) dias, para 
emissão de Parecer ao Projeto de Lei nº 210/2018, que revoga o parágrafo (mico do 
art. 1 º da Lei nº 1.157, de 21 de outubro de 1992. 

Tal solicitação se faz necessária, para melhor análise das respostas 
encaminhadas através do oficio nº 29/2019/APM e ofício PBEC 010/2019. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 13 de maio de 2019. 

) \ 
< '( ( \ .Ov (LO \ ,,,t.~ ') t I\\ 1 ~ 

Fahrlclo Prols ele Mello 
Voreaclor - PSD 

Rua Ararlbola, ~91 • Fo110: (~G) 3272-1600 · 86501·2G2 ·Pato Oranco · Pa11111~ 
sito: www.camarauatoh11111co.com.hr - o·mall: varoadorlabrlclo@patohranco.pr.lon.hr 



Estndo cio Parnnó 

ATA Nº 05/2019 REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2019, às 16h00, na Sala de Reuniões da 
Câmara Municipal de Pato Branco, reuniram-se os vereadores membros da Comissão 
de Políticas Públicas: Fabrício Preis de Mello - PSD, Moacir Gregolin - MDB e 
Ronalce Moacir Dalchiavan - PP (Presidente) e os assessores parlamentares 
Neivor Barro, Leandro Lamp e Aline Barão, para deliberarem sobre os projetos de 
competência desta Comissão. O Presidente solicitou à assessora Aline Barão para 
secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Na sequência, o Presidente 
cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos. Após amplo debate, os vereadores 
concordaram, por unanimidade, em emitir PARECER FAVORÁVEL aos Projetos de 
Lei nº 85/2019, que institui no Município de Pato Branco o "Projeto Debutante Social" e 
dá outras providências; 43/2019, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção 
dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e 75/2019, que dispõe 
sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos 
municipais, para os convocados pela Justiça Eleitoral do Estado do Paraná, que 
efetivamente atuam nas Eleições Gerais e dá outras providências. Foi concordado em 
emitir PARECER CONTRÁRIO aos Projetos de Lei nº 13/2019, que institui a "Semana 
Municipal da Saúde Bucal" no Município de Pato Branco e nº 14/2019, que institui no 
Município de Pato Branco, o mês "Janeiro Branco", dedicado à realização de ações 
educativas para difusão da ·Saúde mental. Os membros concordaram também que 
será necessário solicitar a manifestação da Secretaria Municipal de Educação com 
relação ao Projeto de Lei nº 140/2019, que institui as comemorações do Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças no âmbito dos estabelecimentos da rede 
municipal de ensino e dá outras providências, para que depois esta comissão possa 
deliberar e emitir o parecer deste projeto. O relator desta matéria, vereador Ronalce, 
informou que solicitará mais prazo para emissão do parecer. O mesmo vereador 
informou qt,1e o Projeto de Lei nº 36/2019, que institui as avaliações periódicas anuais 
dos prédios escolares e centros municipais de educação infantil da rede municipal de 
ensino de Pato Branco, que está sob sua relataria, segue aguardando o parecer da 
Secretaria Municipal de Engenharia e Obras. Os membros da comissão, ao debater o 
Projeto de Lei nº 185/2018, que estabelece normas para o atendimento à demanda de 
vagas para crianças nos Centros Municipais de Educação Infantil do Município de Pato 
Branco, optaram por solicitar novamente PARECER JURIDICO, considerando a 
manifestação feita pelo Ministério Público no dia 12/04/2019. O vereador Fabrício 
informou que os Projetos de Lei que estão sob sua relataria: 113/2019, que autoriza a 
criação do Serviço de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal via aplicativo WhatsApp 
e dá outras providências; e 126/2019, que dispõe sobre o atendimento e implantação 
de vagas de estacionamento preferenciais aos portadores de Fibromialgia e Ataxia no 
Município de Pato Branco e dá outras providências estão aguardando a chegada das 
respostas dos requerimentos que foram feitos. O vereador informou ainda que solicitou 
mais prazo para emitir o parecer do Projeto de Lei nº 210/2018, que revoga o 
parágrafo único do art. 1 º da Lei nº 1157, de 21 de outubro de 1992, que autorizou o 
Executivo Municipal aceitar doação de imóvel e outros bens do Pato Branco Esporte 
Clube. Estádio de Futebol Os Pioneiros, devido à complexidade da matéria. Também 
informou que solicitará PARECER JURIDICO a respeito do Projeto de Resolução nº 
4/2019, que institui o Título "Mietta Santiago" no Legislativo de Pato Branco, 
considerando que já está em trâmite nesta Casa de Leis o Projeto de Resolução nº 
3/2019, que institui o Prêmio "Mulher Destaque" de Pato Branco. Nada mais havendo 
a ser tratado, lavramos a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos 
de competência. 

Pato Branco, 15 de maio de 2019. 

Rua Araribola, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.corn.br-e-mail: legis lativo@camarapatobranco.com.br 
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Ronalce Moacir Dalch~an 7P 

Presldeni0 

Membro 

Estn<lo cio Pornmí 

Moa~n-MDB ~l~~~~ 

Assessora parlamentar 

- Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 Pato Branco Paraná 
sit e: www.cam ara patobranco.corn.br- e-mail: leolalatlvo@c1111111rnpnto hr11noo.11<1111 ,llr 



Estado do Paranú 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 210/2018 

SÚMULA: Revoga o parágrafo único do art. 1º da Lei nº 1.157, de 21 de outubro de 
1992. 

Autor: Executivo Municipal 

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em epígrafe, 
obter autorização legislativa para revogar o parágrafo único do art. 1 º da lei 1.157 de 
21 de outubro de 1992. 

Justifica o Executivo, que o imóvel estádio Os Pioneiros, não está sendo 
utilizado pelo clube para a realização de campeonatos de futebol regularmente, e que 
a situação física do imóvel carece de inúmeras reformas e o Poder Público está 
impedido de realizá-las. 

O Executivo, conforme mensagem, demonstra interesse na revitalização 
e conservação do estádio, para que dê uso apropriado ao mesmo. 

Na data de 26 de dezembro de 1979, a famí lia Tatto vendeu o imóvel a 
Sociedade Esportiva Palmeiras, na qual juntamente com a sociedade, construíram o 
estádio Ney Braga, atualmente conhecido como estádio Os Pioneiros. 

No transcorrer dos anos, o estádio passou a ser gerido pelo Pato 
Branco Esporte Público, e em 1992, através da ata nº 75, em consenso, deliberaram 
pela doação do imóvel para o município administrar, ficando o Poder Público 
responsável por realizar manutenções no espaço físico. 

Segundo relatório enviado a esta Casa de Leis, pela Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças, obtivemos a informação que entre os anos de 
2003 à 2019, houve investimentos de R$172.676,58 (conforme demonstrativo anexo 
ao protocolo nº 3998582019). 

Ainda, em atenção ao requerimento nº 669/2019, de 20 de março de 
2019, esta Casa de Leis foi informada que o Pato Branco Esporte Clube não realizou 
nenhum projeto para promover melhorias no estádio municipal Os Pioneiros, uma vez 
que o proprietário do estádio é o Município de Pato Branco, não estando o Pato 
Branco Esporte Clube autorizado a fazer projetos. 

Em questionamento ao atual Presidente, Sr. Gilmar Pedro Resende, no 
que diz respei to aos invesdtimentos realizados no estádio, o mesmo informou que 
após conversa com o chefe do executivo municipal, não houve entrendimento para 
novos projetos de melhorias no estádio, e que não possui documentos comprobatórios, 
sobre os investimentos realizados nos últimos quinze anos, por parte do Pato Branco 
Esporte Clube. 

Por se tratar de um espaço público que está limitado apenas ao esporte 
amador, estando ocioso na maior parte do tempo, como a administração pública, 
atualmente, enfrenta muitas dificuldades de gerenciar vários serviços ao mesmo 
tempo em virtude da escassez de recursos financeiros e da dificuldade de planejar 
com eficiência, é válido pensarmos na concessão de uso por meio de parceria público 

Rua Arariboia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
si te: www.camarapatobranco.com.br - e-mai l: vereadorfabricio@patobranco.pr.leg.br 



privada, para que além da utilização da estrutura para o esporte, o local também 
possa sediar outras atrações, como ocorre em diversos estádios brasileiros, onde são 
promovidos shows musicais e outros eventos. 

Após análise criteriosa, considerando a legalidade do incluso projeto e 
atendendo o que preceitua o art. 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Pato Branco, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à regimental tramitação, e 
ampla discussão do Projeto em plenário. 

É o nosso parecer. 
Pato Branco, 24 de maio de 2019. 

Membro- Relator 

Rua Arariboia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail : vereadorfabricio@patobranco.pr.leg.br 
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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 estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o Projeto de Lei nº 210/2018. 

Pato Branco, 28 de maio de 2019. 

José Gils/fiJa da Silva - PT 

Presidente 

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



l ~slado do Parnnú 

Ao Departamento Legislativo 
Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná 

O Vereador infra-assinado José Gilson Feitosa, Relator pela Comissão de 
Orçamento e Finanças, do projeto de lei nº 210/2018, conforme dispõe os§§ 1° e 2° do 
Art. 133-A do Regimento Interno, solicita Parecer Jurídico referente ao projeto para 
que, posteriormente, esta relatoria possa emitir o Parecer da comissão. 

Importante levar em consideração os termos relacionados a "Doação 
Personalísticas" constantes no Código Civil. 

Pato Branco, 29 maio de 2019 

José 

Rua Arariboia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná 
sile: Vl\V\V.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Exmo. Senhor 
Vllmar Maccari 

G/\OINETE DO VERE/\OOR JOSÉ GILSOtl FEITOS/\ O/\ SILV/\ - PT 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 1267/2019 

1-\e/~"ê)VAÔO-l 11,,,_,Jtil.O.v 
' ' : ;• l :tJ~l'l c1 .__l __ -
•'-': ' : '.·!!i~~~:~t!~~ 

Requerem seja oficiado ao Presidente do Pato Branco 
Esporte Clube, Gllrnar Pedro Resende para que o 
mesmo apresente documentos que expressem a 
intenção dos associados em doar o espaço citado no 
Projeto de Lei nº 210/20181 para o Municipio de Pato 
Branco. Além disso, apresente (caso haja) 
informações/documentos nos quais essa Entidade 
solicitou à Prefeitura a averbação na matricula do 
Imóvel segundo os termos contidos no parágrafo único 
do Art.1° da Lei 1.157/1992. 

Os vereadores infra-assinados, membros da Comissão de Orçamento e 

Finanças, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem seja oficiado ao 

Sr. Presidente do Pato Branco Esporte Clube Gilmar Pedro Resende (Rua ltabira, 

1317, sala 302, Centro, Pato Branco) para que o mesmo apresente documentos (ata) 

que expressem a intenção dos associados em doar o espaço citado no Projeto de Lei 

nº 210/2018, para o Municipio de Pato Branco. Além disso, apresente (caso haja) 

informações/documentos nos quais essa Entidade solicitou à Prefeitura a averbação 

na matrícula do imóvel segundo os termos contidos no parágrafo único do Art. 1° da Lei 

1.157/1992. 

O pedido justifica-se, tendo em vista a elaboração de Parecer pelo relator da 

Comissão de Orçamento e Finanças, uma vez que o assunto a ser debatido é de 

fundamental importância para a comunidade patobranquense, já que trata-se de 

alterações na Lei nº 1.157 /1992, a qual prevê a utilização do estádio de futebol do 

Pato Branco Esporte Clube pelo Executivo Municipal. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 29 de maio de 2019. 

)·1 ~J li / . .X -~ -
José Gl)~n Fei~ sa da Siiva 

ze~eado11 - PT 

R.Q-dJ"-L.09 C'O.J • ! ~
Roci rigo Jlfsé Correia 

Membro 

Paraná 
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~ Estado do Pnrnrní 

ATA Nº 06/2019 REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de maio de 2019, às 15h30, na Sala de Reuniões 
da Câmara Municipal de Pato Branco, reuniram-se os vereadores membros da 
Comissão de Políticas Públicas: Fabrício Preis de Mello - PSD, Moacir Gregolin -
MDB e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP (Presidente) e os assessores 
parlamentares Neivor Barro, Leandro Lamp e Aline Barão, para deliberarem sobre os 
projetos de competência desta Comissão. O Presidente solicitou à assessora Aline 
Barão para secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Na sequência, o Presidente 
cumprimentou a todos e deu início aos trabalhos. Após amplo debate, os vereadores 
concordaram, por unanimidade, em emitir PARECER FAVORÁVEL aos Projetos de 
Lei nº 141/2019, que institui a "Semana Municipal de Incentivo ao Ciclismo" no 
município de Pato Branco e dá outras providências; 113/2019, que autoriza a criação 
do Serviço de Ouvidoria do Poder Executivo Municipal via aplicativo WhatsApp e dá 
outras providências; 126/2019, que dispõe sobre o atendimento e implantação de 
vagas de estacionamento preferenciais aos portadores de Fibromialgia e Ataxia no 
Município de Pato Branco e dá outras pr~vidências; 22/2019, que institui a "Semana 
do Bebê" no âmbito do Município de Pato Branco e dá outras providências; 210/2018, 
que revoga o parágrafo único do art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de outubro de 1992, que 
autorizou o Executivo Municipal aceitar doação de imóvel e outros bens do Pato 
Branco Esporte Clube. Estádio de Futebol Os Pioneiros; 146/2018, que torna 
obrigatória a colocação de placas que proíbem o uso de drogas ilícitas, nos locais em 
que especifica, dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo Município e dá 
outras providências e 11/2019, que institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos 
do Município de Pato Branco, o "Dia do Taxista". A Comissão decidiu apresentar 
EMENDAS aos Projetos de Lei nº 11/2019, 146/2018, 113/2019 e 22/2019. O vereador 
Moacir Gregolin informou que, em contato com algumas professores da rede municipal 
de ensino, foi questionado a respeito do Projeto de Lei nº 140/2019, com relação a 
obrigatoriedade das escolas e creches em promover as comemorações de dia das 
mães e dia dos pais, considerando que muitas crianças hoje em dia não possuem em 
seu seio familiar, a presença da mãe, do pai ou de ambos. Por isso, a Comissão 
achou prudente solicitar a manifestação da Secretaria Municipal de Educação quanto 
ao projeto, para que as éoordenadoras das instituições de ensino possam se 
manifestar sobre o tema. O vereador Ronalce informou que recebeu da Secretaria 
Municipal de Engenharia e Obras o parecer que havia solicitado, com relação ao 
Projeto de Lei nº 36/2019, que está sob sua relataria, sendo que a manifestação da 
referida Secretaria foi contrária ao Projeto. Por isso, o relator informou que conversará 
com o proponente da matéria, vereador Carlinho Antonio Polazzo - PROS, para 
debater com ele o conteúdo do parecer enviado pelo Executivo, para posteriormente 
emitir seu parecer. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos a presente ata que 
após lida e aprovadá, será

1 
assinada pelos de competência. 

1 

~ ~\~µJ 
Ronalce Moacir D i}chia an - PP 

Presid~te-· ., \ 
. · ( ) \ . \ \ : .\b~ ·~e~ ~}b ' 
Fabrício Preis âEnvlello - PSD 

Membro 

.j( 1 ~ 
Aline' =e Barão 

Assessora parlamentar 

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



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 Lei nº JJol&.ol~ 

Rua Araribóia, 491 ·Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 ·Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislati vo@camarapatobranco.com.br 



Estado do Paraná 

PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 210/2018 

Em atenção a solicitação efetuada pelo Vereador José Gilson Feitosa da Silva 
- relator da matéria na Comissão de Finanças e Orçamento, esta Assessoria e 
Procuradoria Jurídica RATIFICA o posicionamento jurídico pertinente ao 
tema objeto da consulta, exarado anteriormente. 

Em síntese, o consultente pleitea nova manifestação jurídica, acerca ele 
eventual consequência ele ordem financeira aos cofres públicos municipais, 
caso seja aprovada a revogação o Parágrafo único, do art. l º, da Lei nº 1.157, 
de 21 de outubro de 1992, que autoriza o Executivo Municipal aceitar doação 
ele imóvel e outros bens do Pato Branco Esporte Clube. 

Trata-se referida doação ele um instituto típico do Direito Civil, 
consubstanciada num contrato pelo qual uma pessoa, o doador, por 
1 iberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o patrimônio 
de outra, o donatário, que os aceita (CC,art. 538). 

O contrato pode consubstanciar uma doação simples ou com encargos. A 
doação é pura ou simples quando efetivada a favor do donatário, que 
desfrutará de seu objeto, sem qualquer restrição. É com encargos (doação 
onerosa) quando o doador impõe um ônus ao donatário, ainda que em seu 
próprio favor ou de terceiros. 

Na hipótese de ocorrer a revogação dos encargos da doação, poderá o 
Município de Pato Branco vir a ser demandado judicialmente, para 
pagamento de eventual indenização relativa ao imóvel ou até mesmo 
referido imóvel vir a retornar a propriedade do doador (Pato Branco 
Esporte Clube). 

É o que tinhamas a nos manifestar. 

Pato Branco, 3 de junho de 2019. 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: leg islativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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Exmo. Senhor 
Vllmar Maccari 

º"º'NETE DO VEREl\OOR JOS~ Gll.SON FEITOS/\ Oi\ Sll.Vi\ - PT 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 1299/2019 

APR~DO l {\ 'J .r e 
Dal<l l.L..U.L' _ 
AS'.tnJ!wa 
1._.\ •.1,:\J{:,1.• ·~· ... ,..., -Ph TOOfl.\ t :co - ..... .. ··-· -.. ·· ~ ... -.... - .. · 

Requer cópia da matricula nº 17.270 do 2° Ofício a ser 
anexada ao projeto de lei nº 210/2018, o qual visa 
Revogar o parágrafo (mico do Art. 1° da Lei nº 1167/1992 
(Estádio os Pioneiros). 

Os vereadores infra-assinados, membros da Comissão de Orçamento e 

Finanças, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem seja oficiado ao 

Executivo Municipal, solicitando ao departamento competente cópia da matrf cuia nº 

17.270 do 2º Oficio a ser anexada ao projeto de lei nº 210/2018, o qual visa Revogar o 

parágrafo único do Art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de outubro de 1992 (Estádio os 

Pioneiros). 

O pedido justifica-se para o devido acompanhamento. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 03 de junho de 2019. 

\~\ ~ 
Clauci~nco ( ~ ') f) • l..v';-' . {~~ CQJ-V~ 

Me füo~ \ 
'\ 

Jose G!~, on Fe1~ sa da Siiva 
~ereado1,. - PT 

Rodrigo Jdsé Correia 
Membro 

·\ 

w.~~~·~ ;fi;;h;.· 
ffil{:.-. Roa Araribola, 491 - Cenlro Fone: (46) 3272-1532 85501-262 Palo Branco Param~ 

sile: \ 'l\'l\'1.cmnnrnpíllohmnco.com.hr - e·mail: : vorcadorollsonfollosn@pntohrnnco.com.hr 



Excelentíssimo Senhor 
Vllmar Maccari 

Estnclo cio Pnmná 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 1314/2019 

Requer seja oficiado ao Senhor Gilmar Pedro 
Resende, Presidente do Esporte Clube Pato 
Branco, convidando-o para participar de uma 
reunião nesta Casa de Leis, após a Sessão 
Ordinária do dia 17 de junho, para tratar do 
Projeto de Lei nº 210/2018 - "Revoga o 
parágrafo único do artigo 1 º da Lei 1.157,de 21 
de outubro de 1992. 

O vereador infra-assinado, Fabrlclo Preis de Mello - PSD, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Senhor Gilmar Pedro 
Resende (Rua ltabira, 1317, .sala 302, Centro, Pato Branco), Presidente do Esporte 
Clube Pato Branco, convidando-o para participar de uma reunião nesta Casa de Leis, 
após a Sessão Ordinária do dia 17 de junho, para tratar do Projeto de Lei nº 210/2018, 
que revoga o parágrafo (mico do artigo 1 ºda Lei 1.157, de 21 de outubro de 1992. 

A solicitação se faz necessária, para que haja entendimento sobre a 
futura administração e utilização do Estádio os Pioneiros. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 05 de junho de 2019. ~ 
<( (_J,"lt.; \ 1\.\-~') (t l\\ (~() 

Fabrlclo Prels de Mello 
Vereador - PSD 

\ .l' J) ~ I 

Câmara Munic. P~o Ora 
Moacir Oalchiavan 

Vereador • PP 

Rua Ararlhola, 491 - Fono: (46) 3272-1500 • 85501·262 ·Pato llranco ·Paraná 
slle: www.camarapatohranco.com.br - o·mall: voroa<forlahrlclo@1rntohranco.!)r.lou.hr 



Excelentlssimo Senhor 
Vihnar Maccari 

Esln<lo 110 Pumn:\ 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 1315/2019 

Requer suspensão de tramitação do Projeto de 
Lei nº 210/2018, de autoria do Executivo 
Municipal, que "Revoga o parágrafo único do 
art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de outubro de 
1992". 

O vereador infra-assinado, Fabriclo Prels de Mello - PSD, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, requer suspensão de tramitação do Projeto de 
Lei nº 210/2018, de autoria do Executivo Municipal, que revoga o parágrafo único do 
art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de outubro de 1992", até que se reúnam na sala de 
reuniões desta Casa de Leis, integrantes da Diretoria do Pato Branco Esporte Clube e 
vereadores interessados, para melhor entendimento acerca da matéria. 

A solicitação se faz necessária, para que haja entendimento sobre a 
futura administração e utilização do imóvel. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 05 de junho de 2019. 

( ~{ 0--~'Ú,; \ ~t,~') (t \,,,,~ª 
Frihrlclo Prels de Mello 

Vereador - PSD 

Rua Arnrlbola, 491 • Fono: (46) 3272-1600 • 86501-262 · Pato Branco· Paraná 
s ilo: www.comarwatohranco,com.br - O·mall: voroa!lorlal11lclo@pa!obranco.11r.le11.hr 
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NCO 
SECRETARIA EXECUTIVA 

ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS 

Ofício nº 40/2019/APM Pato Branco, 06 de junho de 2019. 

Senhor Presidente, 

Informamos aos ilustres vereadores resposta relativa ao Requerimento 

abaixo descrito, constante do Ofício nº 431/2019-DL, de 04 de junho de 2019: 

- Requerimento nº1299/2019. 
~ 1 1 1 

Respeitosamente. 

A Sua Excelência o Senhor 

VILMAR MACCARI 

Presidente da Câmara Municipal 

Pato Branco - PR 



2° REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE PATO BRANCO" ESTADO DO PARANÁ 
LEONARDO LUIZ SELBACH - REGISTRADOR TITULAR 

CERTIDÃO· ATUALIZADA 

2° OFÍCIO DE llEGISTRO 
G lO:RAL. DE IMÓVEIS 
CNPJ 70.278.720/0001-77 

( REG 1 STRO GERAL )1,----F•~ll"----. 
COMARCA DE PATO BRANCO·PR. 
Tllula1: oc11010~0 Rlbolro do 01/vo/ra 

,-~UURICA-, 

[MATRICULA N.0 ..... J!..•.?.!.º .... ...Jt<J,· j 

05 do julho do 2011 ·· 
IMÓVEL URBANO: "lmóvol Estádio Os Plonolro11" - dosmembrtldo do Imóvel Estádio Os Pioneiros 
e de parte do Imóvel Cenlro Educacional Ambiental, encmvados na parte da quadra 570, nE>sta Cidada 
e Comarca de Pato Branco-PR. Com a éren de 23.074,03 m' (VINTE E TRt=:.S MIL E SETENTA, 
QUATRO METROS E TRêS CENTIMETROS OUADllAOOS}. Com 1Jcnfellorh1s, con5lulda do um 
telheiro em madeira (arquibancada) com área de 605,00m'. e outra ol>rn em alvenaria com 02 
pavimentos, sendo o térreo corn 1.364,00m•, e o 1° pavimento sendo um telheiro (arquibancada) com 
óroa do 1.364,00m'. Limites e conírontaçõas: NORTE: P(lrUndo do Marco 12, por uma llhstancia de 
120,3'1m e Az. 92'30'53", ato o Marco 11, doslo por uma dlslância de 11,27m e Az. 113"07''14" até o 
marco 10, doslo por uma dlslêncla de 5,09m o Az. ds 160"53'11" ato o marco 00, confrontando com 
parte do mesmo 1010 Centro Educaclonol Amblenl(lf; SUL: Partindo do M·OJ, por uma dlslànclo de 
117,:Jlm o Az. 269'19'37", nlO o marco M-13, confronlendo c.om o quadra 433; LESTE: Parll11do <.lo 
marco M-09, por urna distancia do 23, 10m o Az. 100•10-00• alé o marco M-00, deste por urna distância 
do 8,00m o Az. 00'10'16", olé o marco M-07, deste por uma distancia de 65.00m e Az. 100'10'16'', até 
o marco M-06, <lesto por uma distancio do 14,00m o Az. 270"10'16", até o mnrco 05, <lesto por uma 
dlsténclR de 30,36m e Az. 180' 10'16", olé o marco 04 doslo por uma dislâncla do 29,17m o 11.z. <lo 
209'51'19", até o marco 03, confronlando com porte do mesmo lole cenlro Educacional Aml>ienlal; 
OESTE: Partindo do marco M-13, por uma distancia do 170,39m o /\7.. ;\59'49'37", até o marco M-12, 
confrontando roma Faixa do Damlnio da BR 150. 
PROPRIErARIO: MUNICIPIO DE. PATO BRANCO, pessoa julldica de dlreilo p1'1blico inlerno, CNPJ nº 
70.995.'l-I0/0001·5'1, com sede à Rua Ceramuru, n• 271, Cenlro, em Palo Branco-PR. 
TITULO AQUISITIVO: Rei. Mal 36.092, do livro 02 do 1º Ollclo de Registro de Imóveis da Comarca de 
Pato Branco - PR Prolocolo nº 53.'102. Palo Branco - PR, 02100/2011. <f,• 
AV.01 • 17.270 • Prol. 53.497 - 05107/2011 - Unlrlcaçao - De ucorclo co111 Mapas, Memori11is 
Oesc1il1vos e Requorimenlo, parte da área da presente com 1.824,70m•, serd unilicada com a ârea de 
Ci.135,00m'. constonte da matricula 13.178, o com a área do 12.595,BOm', constante da malrlcula 
11.757, tolaNzando 19.t;66,G0m', e passará a donomlnar·ee "Loto n• 09 dn Quo<lra nº 133", com as 
medidas e coníronlações conslantes da matrlculo 17.272. E o área remanosconto da prosenlo, c.orn 
21.240,:JJm•, conlinuará o donomlnar-so lmóyel Ea!édlo Os p lonolroo. Quodco 676, rom as medidos 
e conlront11çõos constentos do malriculo 17.273, ambas do propricd(ldo do Munlclpio de Palo Branco -
PR. As malrlculas e-0nslan1J;_1 n livro 2 deste Oficio. l\RT nº 20 l t 1556203. 60 VRC. RS 8,46. ·Pato 
Branco - PR, 02.00.2011. _: \ 

~~~~~~~----~~~~~~~~~--~~~~~~~ 

AV.02 - 17.270 • 05.07.2011 - Encorrompqto - CertffJco quo os Imóveis constantes dn /IV.1 - 17.270 
acima, foram malrlculados solJ 011 n"' 17>(72 o 17.273, do livto 02 deste Oficio, com que fica 
oncerr.ada a presonto. Dou Fó. Palo Bronco . PR, 02/Ô0/2011. d/ 
Nº do pedido: 71.196 - Data do pedido: 0510612019 - Data da emissão: 05!0612019 - Custas da 
e1tidão: Emolumentos RS12,93 (67VRCs); Buscas R$2,32 (12VRCs): Registros Excedentes 
$0,77 (4VRCs); Selo R$4,67 (24VRCs): Funrejus R$4,01 (21VRCs); ISS R$0,40 (2VRCs); 
ADEP RS0,00 (4VRCs):: TOTAL: R$25,98. · 

FUNARPEN 
Selo digital nº: zOjYR . NfbvM . 7FXhK - L TrvX . U4PHz 

Consulte esse selo em: hlt ://funar en.corn.br 

AUTENTICAÇAO 
A PRESENTE IMAGEl.1 OU INFORIMÇAO 

CONFEHE COM os uvnos DESTA SERVENTIA. 

O .ílEFE~IPO É VERDADE E DOU FÉ. 
d~ OE .UNHO OE 2019 
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AVENIDA BRASIL, 938 - CENTRO - PATO BRANCOIPR - CEP: 05.501 -057 - TELEFONE (46)3224-5140 
Consulte os documentos necessários para registro om: www.pu2rl.com.br 
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Excelentíssimo Senhor 
Vllmar Maccari 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 1436/2019 

Requer oficiado ao Presidente do Pato Branco 
Esporte Clube, Senhor Gilmar Rezende, para que 
seja informado a esta Casa de Leis, se há 
previsão de retorno do time para disputar 
campeonatos e informar a situação financeira, se 
existe pendência, débitos e quais sejam, caso 
houverem. 

O vereador infra-assinado, Marco Antonio Augusto Pozza - PSD, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Presidente 
do Pato Branco Esporte Clube, Senhor Gilmar Rezende, para que seja enviado 
informações a esta Casa de Leis, se há previsão do retorno do time para 
disputar campeonatos e informar a situação financeira se existe pendências 
débitos e quais sejam caso houverem 

PL ()~ ;> {v /~<S J8 · 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Pato Branco, 19 de junho de 2019. 

Rua Araribola, 491 - Centro · Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato U1anco · Paraná 
e·mall: foglslatlvo@c,1maraJ1atob1anco.co111.br- site:www.camarapatobranco.com.br 
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Exmo. Senhor 
Vilmar Maccarl 

7 
Estn<lo 1!0 Parnn~ 

Gl\OINETE 00 VEREl\OOR JOSé GJLSON FEITOSA DA SILVI\ - PT 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 1434/2019 

Requer seja oficiado ao Secretário Paulo Vicente Stefanl, 
convidando-o para participar de reunião dia 24 de junho 
de 2019, que ocorrerá na Sala de reuniões da Câmara de 
Vereadores, pós sessão Ordinária (16 horas), para tratar 
do Projeto de Lei nº 210/2010, que tramita nessa Casa de 
Leis. 

O vereador infra-assinado, José Gllson Feitosa da Siiva - PT, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado o Secretário Paulo Vicente 

Stefani (R. Araribóla, 1222-1328 - La Salle, Pato Branco - PR, 85505-030), 

convidando-o para participar de reunião dia 24 de junho de 2019, que ocorrerá na 

Sala de reuniões da Câmara de Vereadores, pós sessão Ordinária (16 horas), para 

tratar do Projeto de Lei nº 210/2018, Mensagem nº 112/2018, que revoga o parágrafo 

t.'mico do art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de outubro de 1992, que tramita nessa Casa de 

Leis. 

O pedido justifica-se tendo em vista a elaboração de Parecer pelo relator da 

Comissão de Orçamento e Finanças, uma vez que o assunto a ser debatido é de 

fundamental importância para a comunidade patobranquense, já que trata-se de 

alterações na Lei nº 1.157/1992, a qual prevê a utilização do estádio de futebol do 

Pato Branco Esporte Clube pelo Executivo Municipal. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 19 de junho de 2019. 

~~ / o. 
José G~ oi/Fel\hsa da Siiva 

\ reador/- PT 

HJ!.',W,CQ 
;j'1',<~ 
~MSv RuaAraribola,491 - Centro Fone: (46)3272-1532 135501-262 Pato Branco Paraná 

site: \'l\'/W.camnrnpatotmmco.com.br - e-mail: : voroadorollsonfollosa@1>atohrn11co.com.br 
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ATA Nº 07/2019 REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS .-

Aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de 2019, às 16h30, na Sala de Reuniões da 
Câmara Municipal de Pato Branco, reuniram-se os vereadores membros da Comissão 
de PoHticas· Públicas: Fabrício Preis de Mello - PSD, Moacir Gregolin - MDB e 
Ronalce Moacir Dalchiavan - PP (Presidente) e os assessores parlamentares 
Neivor Barro, Leandro Lamp e Aline Barão, para deliberarem sobre os projetos de 
competência desta Comissão. O Presidente solicitou à .assessora Aline Barão para 
secretariar a reunião e lavrar a presente ata. Na sequência, o Presidente 
cumprimentou a todos e del.l início aos trabalhos. Após amplo debate, os vereadores 
concordaram, por unanimidade, em emitir PARECER FAVORÁVEL à tramitação dos 
Projetos de Resolução nº 5/2019, que dispõe sobre a criação, a estrutura e o 
funcionamento da Ouvidoria Parlamentar da Câmara Municipal de Pato Branco; nº 
1 /2019, que dispõe sobre a criação da Procuradoria da Mulher no âmbito do Poder 
Legislativo do Município de Pato Branco e dá outras providências; e PARECER 
FAVORÁVEL à tramitação dos Projetos de Leis nº 36/2019, que institui as avaliações 
periódicas anuais dos prédios escolares e centros municipais de educação infantil da 
rede municipal de ensino de Pato Bran.co e dá outras providências; nº 15/2019, que 
institui no Município de Pato Branco o mês "Dezembro Verde"_; nº 185/2018, 
estabelece normas para o atendimento à demanda de vagas para crianças nos 
Centros Municipais de Educação Infantil do Município de Pato Branco; e nº 210/2018, 
Revoga o parágrafo único do art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de o~tubro de 1992 (Estádio 
de Futebol Os Pioneiros). O vereador Moacir Gregolin, relator do ProjetC? de Lei nº 
05/2019, que dispõe sobre a identificação .dos passageiros dos serviços de táxi no 
município de Pato Branco, informou que solicitou a manifestação do Sindicato dos 
Taxistas e está no aguardo da resposta para posteriormente emitir seu parecer. Nada 
mais havendo a ser tratado, lavramos a presente ata que após lida e qprovada, será 
assinada pelos de competência. 

\~ .J . 

Ronalce Moacir Da\\iallãn - PP 
Presidente 

~fú~\\\l \(o~~11rl~P~sl\t~ M~lo - PSD 
Membro 

. Pato Branco, 19 de junho de 2019. 

~~ Alin~~on1ke ~rão 
Assessora parlamentar 

Rua Arariboia, 491 _- Centro - Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Oranco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: leglslativo@camarapatobranco.com.br 



Excelentlssimo Senhor 
Vilmar Maccarl 

Estado do P11m11:\ 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 1452/2019 

Requer seja retomada a regimental tramitação 
do Projeto de Lei nº 210/2018 de autoria do 
Executivo Municipal, que "Revoga o parágrafo 
(mico do art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de 
outubro de 1992". 

O vereador infra-assinado, Fabricio Preis de Mello - PSD, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, requer seja retornada a regimental tramitação do 
Projeto de Lei nº 210/2018 de autoria do Executivo Municipal, que revoga o parágrafo 
único do art. 1° da Lei nº 1157, de 21 de outubro de 1992". 

Tal solicitação se faz, tendo em vista que o projeto foi amplamente 
discutido com o Presidente do Pato Branco Esporte Clube e vereadores interessados, 
no dia 17 de junho. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 24 de junho de 2019. 

Rua Ararlbola, 491 • Fono: (46) 3272-1600 • 86601-262 ·Pato Branco· Paraná 
slle: \W!W,camarapatobranco.com.br- o·mall: voroaclor(abrlclo@oatohranco.11r.lou.l1C 



Oficio PBEC 012/2019 Pato Branco, 25 de junho de 2019 

Ilustríssimo Senhor Vereador, 

(l "\\f-&~a!<W.rg-
Em atenção ao Requerimento nº 1436/2019, de 19 de junho de 2019, 

informamos que não há previsão do Pato Branco Esporte Clube disputar campeonato da 

Federação Paranaense de Futebol. 

Com relação a situação flnancelrn do clube informamos que o Pato Branco 

Esporte Clube é um clube privado que não recebe subvenções ou qualquer recurso público e, 

portanto não tem o compromisso de prestar contas da situação financeira a esta casa de leis. 

lembramos ainda, de que o Pato Branco Esporte Clube é doador de bens ao 

Município e não recebedor de recursos. 

Atentamenr 

Ao llmo. Sr. 
Marco Antonio Augusto Pozza 
Vereador 
Câmara Municipal de Pato Branco 
Pato Branco - Paraná 

/ ~ 

,li . 
G_I m1 ·;edro ese d/ 

/ Presidente 
Pat yranco Esporte Clube 

Estádio Os Pioneiros: Vio Loterol Alfredo Lvlz de Bortoli, 5.301, Bairro Oortot - Cf P: 85.503·230/Pata Bronco· Pll 
CNPJ: 77.737.716/0001-09 (46} 21011844 

1w1w.patobror1ca.esp.br patobrancaec@liatmoíl.com 
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Exmo. Senhor 
Vllmar Maccarl 

Gl\OINETE 00 VEREl\OOR JOSÊ GILSotl FEITOS/\ OI\ SILVI\- PT 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 1498/2019 

Requerem informações referentes ao Projeto de Lei nº 
210/2018, o qual dispõe sobre a revogação do parágrafo 
único do Art. 1° da Lei nº1.157/1992 - Estádio Os 
Pioneiros. 

Os vereadores infra-assinados, membros da Comissão de Orçamento e 

Finanças, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem informações 

referentes ao Projeto de Lei nº 210/2018, o qual dispõe sobre a revogação do 

parágrafo (mico do Art. 1° da Lei nº1.157/1992 - Estádio Os Pioneiros. 

1. Quem detém o domlnio do estádio atualmente; 

2. Com quem está a chave para abertura do estádio; 

3. Explicações se o inciso IV do parágrafo único do Art. 1° está sendo 

cumprido. 

As informações são necessárias para elaboração de Parecer por esta 

comissão. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 01 de julho de 2019. 

n .. A.cl1
l l ào ú9JL!UJl.0 -

Roclrlgo J8sé Correia 
Membro 

C!J!f~\!] 
r.;u:~~ ~'- : 
C!J~~ Rua Araribola, 491 Cenl10 Fone: (46) 3272-1532 85501-262 

Palo Branco Paraná 
sile: \'IW\'1.camarapatobranco.com.hr - e·mall: : vorcadorgllsonfoltosa@11atobra11co.com.hr 



GABINETE DO VEREllDOíl JOSÉ GILSON FEITOS/\ D/\ SILVI\ - PT 

Oficio nº 013/2019 

Gilmar Pedro Resende 

Pato Branco Esporte Clube 

Pato Branco, 02 de julho de 2019. 

Estádio Os Pioneiros: Via lateral Alfredo Luiz Bortoli, nº5301, Bortot 

O vereador infra-assinado, José Gllson Feitosa da Silva - PT, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, vem por meio deste convidá-lo, assim como toda a 

diretoria, para reunião a ser realizada dia 03 de julho de 2019 às 16h na Sala de 

reuniões da Câmara de Vereadores. 

A referida reunião, contará com a presença dos pioneiros que alavancaram o Pato 

Branco Esporte Clube, o Secretário de Esporte e Lazer Paulo Stefani, a diretoria atual 

do clube, assim como os demais Vereadores desta Casa de Leis. 

O objetivo principal da reunião, é ouvir ambos os lados quanto ao Projeto de Lei 

210/2018 o qual visa revogar o Parágrafo Único do Art. 1º da Lei 1.157/92, 

condicionando a doação do Estádio Os Pioneiros para o Poder Público, a fim de chegar 

a um consenso para emissão de Parecer pelo relator da matéria na Comissão de 

Orçamento e Finanças. 

Rua Arariboia, 491 

' l) 
José GillJ,, F~it sa da Silva 

treado?- PT 

Fone: (46) 3272-1500 

Pato Branco Paraná 
85501-262 

e-mail: )egislativo@camarapatobranco.com.bí}- site: kíww.camarapatobranco.com.bq 



E~taclo tio Paranú 

Gl\OINETE 00 VEREADOR JOSÉ GILSON FEITOS/\ DA SILVA - PT 

Oficio nº 014/2019 

Paulo Vicente Stefani 

Pato Branco, 02 de julho de 2019. 

Secretário Municipal de Esporte e Lazer 

O vereador infra-assinado, José Gilson Feitosa da Silva - PT, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, vem por meio deste convidá-lo, para reunião a ser 

realizada dia 03 de julho de 2019 às .16h na Sala de reuniões da Câmara de 

Vereadores. 

A referida reunião, contará com a presença dos pioneiros que alavancaram o Pato 

Branco Esporte Clube. do Secretário de Esporte e Lazer Paulo Stefani, a diretoria atual 

do clube, assim como os demais Vereadores desta Casa de Leis. 

O objetivo principal da reunião, é ouvir ambos os lados quanto ao Projeto de Lei 

210/2018 o qual visa revogar o Parágrafo Único do Art. 1° da Lei 1.157/92, 

condicionando a doação do Estádio Os Pioneiros para o Poder Público, a fim de chegar 

a um consenso para emissão de Parecer pelo relator da matéria na Comissão de 

Orçamento e Finanças. 

Rua Arariboia, 491 

I . : ' ['.) 
•J . 

'··' . 
Jose G1J on Feitosa da Silva 

' . ). / . . 

~ereadoef- PT 

Fone: (46) 3272-1500 

·Pato Branco Paraná 

85501-262 

e-mail : !egislativo@camarapatobranco.com.bí}- site: fNww.camarapatobranco.com.bq 
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CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, tté 
revendo nos Livros de Notas existentes neste Ofício no de nº 
0132, às 176V encontrei lavrada a seguinte: 
ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO QUE FAZEM: PATO 
BRANCO ESPORTE CLUBE e PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PATO BRANCO, na forma abaixo: 

SAIBAM quantos esta pública escritura bastante virem que 
sendo aos tres dias do mes de novembro de mil novecentos e noventa e dois, nesta cidade e comarca 
de Pato Branco, estado do Paraná, err1 cartório perante mim auxiliar juramentada compareceram partes 
entre si justas e constratadas a saber: de um lado como outorgante DOADORA: PATO BRANCO 
ESPORTE CLUBE, entidade esportiva, com sede nesta cidade, inscritano CGC/MF sob 
nº77773716/0001 -09, neste ato representada pelo seu presidente em exercício: NELSON REDIVO, 
brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da C. I. sob nº979077-Pr e 
inscrito no CPF:sob nº 029580159-04 e o secretário: ALAOR MERLO BERN.ARDI, brasileiro, 
funcionário público municipal, casado, residente e domiciliado nesta cidade, portador da C.I. sob nº 
1571253-Pr e incrito no CPF: sob nº 338090899-15. E de outro lado como outorgada donatária: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de direito pl'.1blico com sede e foro 
nesta cidade de Pato Branco, inscrita no CGC/MF-sob nº 75995448/0001-54, neste ato representada 
por seu prefeito municipal CLOVIS SANTOS PADOAN, brasileiro, viúvo, residente e domiciliado, nesta 
cidade. Os presentes reconhecidos por mim como os próprios do que dou fé. E, perante mim pelos 
outorgantes declarantes me foi dito que que: PRIMEIRO: Que são senhores e legítimos possuidores do 
Imóvel URBANO- Quadra nº 576 (QUINHENTOS E SETENTA E SEIS), situado nesta cidade de Pato 
Branco, estado do Paraná, contendo área de 48.400,00m2 (QUARENTA E OITO MIL E 
QUATROCENTOS METROS QUADRADOS). Sem benfeitorias. Com os limites e confrontações 
constantes na matrícula de origem. Havido por força da matrícula nº 9408 do Cartório de registro de 
Imóveis 1° Ofício desta comarca. SEGUNDO - Que pela presente e na melhor forma de direito vem 
doar o referido imóvel a outorgada, para que a mesma possa, dela usar, gozar e dispor livremente 
como seu que fica sendo desta data em diante por força da ATA nº 75 de dezessete do mes de 
setembro de 1992, conforme determina o Artigo n°16, do estatuto Social, conforme Edital de 
convocação do dia 12 de setembro de 1992 e ainda pela Mensagem nº 057/92. Excelentíssimo senhor 
presidente e demais membros da Colenda Câmara Municipal de Pato Branco. Fazemos uso da 
presente mensagem para encaminhar à esta Egrégia Camara Municipal o nexo Projeto de lei que 
solicita autorização legislativa para fazer contribuiçoes correntes ao Pato Branco Esporte Clube no valor 
de Cr$ 90.000.000,00 (NOVENTA MILHÕES DE CRUZEIROS), em tres parcelar, a primeira de Cr$ 
40.000.000,00 (QUARENTA MILHÕES DE CRUZEIROS) imediatamente.após a entrada em vigor desta 
Lei, a segunda de Cr$ 30.000.000,00 (TRINTA MILHÕES DE CRUZEfROS) em 15 de novembro de 
1992, e a terceira, de Cr$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS), em 16 dezembro de 
1992. A proposta decorre da negociação que está em curso com o Pato Branco Escporte Clube, 
através do qual o mesmo fará a doação de todo o seu atua.1 patrimônio do Município, condicionando 
apenas que lhes seja facultado o uso do mesmo para a disputa de campeonatos que o Clube vier a 
disputar e destinação do memso ao esporte e ao lazer da Comunidade Pato Branquense. Face aso 
urgentíssimo compromissos que o Clube possuí junto aso atletas, já vencidos há muitos dias, 
encarrecemos qua matéria merça tramitação em regime de urgência urgentíssima. Contandocom a 
aprovação do Projeto, antecipamos agradecimentos e colhemos o ensejo para renovar protestos de 
estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 13 de outubro de 1992. LEI nº 
1157 data de 21 de outubro de 1992-Sumula-Autoriza o Executivo Municipal aceitar a doação de imóvel 
e outros bens do Pato Branco Esporte Clube. A câmara Municipal de Pato Branco, estado do Paraná, 
decretou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: Art 1°-Fica o Executivo Municipal autorizado a 
aceitar a doação que o Pato Branco Esporte Clube que se propõe a fazer ao Município de Pato Branco, 
da quadra nº 576, com área de 48.400,00m2 (quarenta e oito mil e quatrocentos metros quadrados) 
com benfeitorias que conssiste em num estádio de fudebol e demais instalações anexas, matriculado 
sob nº 9408, junto ao Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado 
do Paraná e um linha telefônica sob n°0462-24-4342, na cidade de Pato Branco, Estado do Paraná
Paragrafo único- A doação que trata do "caput~· . deste artigo fica condicionada ao seguinte: 1 )- direito 
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.~ [? 
ao uso permanete pelo doador, dos bens objeto da doação quando este estiver disputado campeon \às 
de futebol; li - Uso permanente pelo doador, dos espações no interior do estádio, destinados 
colocação de placas publicitárias podendo este locar a terceiros ficando com o produto das locações; 
Ili- os valores arrecadados com a venda de ingressos e cadeira a associados e exploração direta ou 
locação do bar ou outros espações internos destinados a comercialização de produtos, nos eventos 
ppovindos pelo doador, reverterão integralmente aos mesmo; IV- a administração dos bens doados, 
pela Fundação de esportes de Pato Branco-FESPATO; V-averbação do inteiro teor da presente Lei 
jlmto ao Registro Geral de Imóveis quando da efetivação da transferência dos bens. Art . 2º-Esta lei 
entrará em vigor da data de sua publicação revogadas as deisposições em contrário. Gabinete do 
Prefeito Municipal de Pato Branco, em 21 de outubro de 1992. TERCEIRO- Que o valor ajustado pelas 
partes é de Cr$ 90.000.000,00-(NOVENTA MILHÕES DE CRUZEIROS) conforme Lei Municipal acima 
mencionada e avaliação atribuída pelo fisco de Cr$ 500.000.000,00-conforme GR-4-sob nº 125/92-
IMUNE - datada de 27. de outubro de 1992, Imune conforme Artigo nº 150, inciso VI, letra "a" da const 
da Republica Federal do Brasil, e outros documentos serão apresentados por ocasião do Registro 
desta. A presente foi distribuída. QUARTO- Declaram os doadores que tem poderes conforme Ata nº 
75 acima mencionada. E de como assim o disseram e me pediram do que dou fé. A pedido das partes 
lavrei a presente escritura da qual feita e lhes sendo lida acharam-na conforme outorgam aceitaram e 
assinam. PROV 356/84. Eu, Dunya V. Novaes Schuchovski, auxiliar juramentada datilografei. Eu, 
Evangelina V. Novaes, tabeliã a conferi e assino (aa) NELSON REDIVO, ALAOR MERLO BERNARD!, 
CLOVIS SANTO PADOAN, EVANGELINA V. NOVAES. Confere com o original. Eu, tabeliã a conferi 
dato e assino em público e raso. C/ 580.000.000,00-3.638,00-428,00-10.000,00-6.500,00. Em Testº da 
verdade. Pato Branco, 03 de novembro de 1992. TRASLADADA POR CERTIDÃO - Está conforme 
o seu original, ao qual me reporto e dou fé. E eu, MAURONEY APARECIDO DE ANDRADE -

Tabelião, a conferi, subscrevo e assino. CERTIDÃO: CERTIFICO e dou fé, que a 
cópia anexa foi extraída nos termos do disposto no artigo 19, 1° da Lei 
Federal nº 6.015/73 cc. Art. 6°, inciso li da Lei Federal nº 8.935/94 e trata-se 
da reprodução fiel em seu inteiro teor do seguinte ato: ESCRITURA 
PÚBLICA DE DOAÇÃO, que fazem: PATO BRANCO ESPORTE CLUBE e 
PREF~ITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO lavrada no livro nº 132, às 
fls. 176V, em data de.03/11/1992. 

Pato Branco, 03 de julho de 
.. 
1 

11 
t· /· i'I; 

1 

li 
11 

11 11 

11 li 
li 11 

11 11 11 



'!<.º~ . .,,.,,, 

1 ~~ t.,'}. 
. ' •(' ~OC \'V 
.. ..... ' .,. .· ~ \.1 .. ,10!0 e. . _, . . ·' ~ I" ~~ ~ ~ 

· ' ~ ... ~º ~'\'\: ~\'9 • . '? A'fA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDII'IARIA CONJUNTA 
ô 1.'\~ st> ~\·~º 

~<º • '\ C\~ t-1- ~· 
_;.., .;.· V ~\. " , A d d . 1 ~e-"' G(. ~O .... ~ "q• os cinco dias do mes de novembro o ano e um mi novecen-
ç '?.~'\> t.~· e setenta e nove, com inicio as ZOh 30min , reuniram-se na sede so-

\114,~~'ial do Clube Pinheiros, em Pato Dranc o, Estado do Paraná, em Asem1üéia/ 
~·º Geral Ext raordinaria Conjunta , os associados do SPOHT CLUBE INTERNACIO-/ 

NAL e da SOCIEDADE ESPORTIVA PAIJ.UUT\AS; regularmente convocados pelos / / 
Presidentes das respectivas entidades, co~1forme edital de convocação pÚ
b :!. icado no "Jornal do R»raná 11 

, edições de 27 de outubro e 02 de novem-/ 
b:;..Ao de 1979 , com o seguinte teor: Sport Club Internacional e Sociedade / 
Esportiva Palmeiras - Assembléia Gera:L Extraordinária Conjunta~ 05 de// 
noverubro de 1979. Os Presidentes do Sport Club Internacional e da Sociecla 
de Esportiva Palmeiras,- ambos de Pato Branco, de a cordo coin seus respec-
t:.:.vos estatutos sociais, CONVOCAM os associados de ambas as entidades pa 
r a a ASSEf.'IBl.tIA GETIAL EXTRAOHDINARIA CONJU.NTA, a ser ;ealizada no Clube/ 
?iri.r .. eiros, com inicio as 20 horas em primeir~ convocação ou as 20h30min, 
em r.rni::;unc"i.a e Última convocação, no di?J. 05 de novembro de 1979, 2n feira, 
~uaLGv serão tratados os sGguintes as~ur.tos: lQ Aprovação conjunta e de
: ·i ni "t;iva da fusão do Sport Club Internacional com a SociE!dade Esportiva/ 
.::_=>.õ.l;i.o:;.:.:-c::. ~; 2 ~ fundação concomitente do/1 Pato Branco Esporte Clube, re~u~
~v.:..r. te d.a fusa o da S • E. Palme iras e do .6 • O. 1

11 
ternac i onal; 3 2 A provaçao / 

d.os esta tu tos sociais do P~.to Branco· Esporte Clube ; 4 Q Eleição da l)ri;ne:. 
ra dire toria do Pato Branco Esporte Cl~be; 5º Extinsão do Sport c:ub In
ternacional e da Sociedade Esportiva Palmeiras, em decorrênc).a d~:.. f'..... s~.:.. . 
Nota: Além do s q_uadros sociais de Palm0ira.s e Internacional, estão e or: .. v :.. 
dados para a Ass embleia todos OB despo~ctistas de Pato Branco, qv..e vê e;i. 7 

com entusiasmo o surgimento do Pa t o Branco Esporte Clube. Pato Brar.co, 2~ 
de oat-ubro de 1979 , P/Sport Clu1) I ternacional, Honório Ribeiro do Nasc2:_ 
mento , e P/S.ociedade 'Esportiva PalRleiras, Nilso lf.i,"uel ,\ver, Pres_;_<lente ;
Co:is tatou-se a presença de 25 (vinte e cinco) associados do Sport c:.:J.b ::-. 
te:cnacionu.l e de 25 (vinte e cinco) associados da Sociedade Es _:,or~iva ~"'>o.~ ... ...., 
rueirá.&1 além de ll(onze ) des:por t istas .não filiados a estes dois c_:_.,.:1;0.::i, . ' 
:1~ ·.:;.:;·~8.::_ de 6l(sescenta e umé?, ) presen·;:as. A seguir foi esco::·~i.::.0 j?e-.' ..... : 

~~·f: .::.'...d.Lc os t raba:U10a , o Dr. Ro0erto Zé.rr."...1 e ::clar~? Prefeit0 :.:u.:-.:..c:..;,;.:.....:.. -..8 .:_ 
to :Jra.nco 1 que convidou pa!'a sec ~e tario o Sr. Djalma Giacom0ni. ?1 .:;.0 ;. 
si::..0 .• ;,e foi dito que os dois cl.J.bes 1 ?al mei-cas e I ternacion.:;..i. , ~L~ .::... - . ~~ 

~ ~ _,_ ' . A ' 1 ' . G . 1i' t "' d. ' ' . ' v&.:-:.....ro a ru.sao 9 a i,raves de ssem::i e ias era1s ...'..X ra.or inar::.as :rea ..... i:z."".:...:.:. .•. 
: .(is dias 17 e .18 de outubro, r .::spect.ivamente, cabendo apenc\S , :H~<>:.c. :, '

s:i.&0 1 Ufú8. manisfestação conju..--ita, de a.mbos os c1uadros sociais r ea1.:;.0.0::. ,--~--
co;·lfir.nando aquelas decisões . A Asse11bléia manifestou-se entus~~ as ·.:.:,. : ..... ::. '~ .:.... 
-;;a :_;X3:a con f irma.'.{ão da fus ão 1 q_uG foi assim, homologa<1a po:r· a.cla;t>i::...-;.<i-: , -
._,eff .. uma Única voz discordante , os clu'ocs entram para a fü. s ão Cvli.. os .... -:: -
z.;.1 ~«tes patrimônios : Sociedade Esportiva Palmeiras, com. lote ~1%-Q·...:.:;.. .:.-. .. 
·:. 9) ) .:;or:forhle matriculanº 9 . 267, liv:-o nQ2, do Registro GeraJ_ .:..~:. ... é.:.;.
:::.G .ies-.;a comarca de Pato Branco-Paraná, em 2ó de novembro de lS?S ; :h ~·~ 
r~ ri:-:; c o~ifOI'Lle registro de imóveis Ped:.co Sá Ribas nº 12.318, ::..v:;..~o r .. 9;,<, 

~~o".,.i!as 248, em 23 de jun.'lo de 1967. Spo:ct Clube Internacional , c0iri e;.,: _..:.. 
:·e;. r .. l.':_4.) -A. , . con.forrne r egistro de Irr.óveis Pe dro de Sá Hib:rn nº :L .6:! 1

; , :..:. 

vro nº3-i3 ,. folhsi.s n220, em 2C de janeiro de 1960; cháca:ca n2:;_45-G, t.:.~ ; :.-/ 
~ ~o~me J ·gistro ·de IrnÓv~i~ Podro de S~ Riba s nº 2.470, livro n22. ~~e-- ' 

gc..ir · passo~-se ao .. segündo item. da ordem do dia, "Fundação do Puto B.r;:. :.c 0 
:.? _;; ::.rte CÍu:be'' 1 t'(ú·!dO o pr ,si d.ente expl icado à Assembléia q_tte 1 se[;ctfoi v ,

1 

ffi~6e :o trazido de Curitiba , fornecido gentilmente pela diretoria ~o Jo~~ 
~ -:.:. 6.o ~sl_)orte Clube 1 resul tante da. fusão ele tres clubes p&ranaenses v u.::-. 
ver-s e-ia lavrar uma Escritura PÚ'olica de Fusão, a q_ua: deve se.:" a .. H3:... ; ,c..

d.a po:i: representantes credenciados dor.:; dois clubes. A fusão de Ferrov:..i-
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rio, Palestr0 Italia, e Britânia, foi feita por renomados advogados de 
Curitj_ba e considerada ·um doc·wnento perfeito, razão pela qual é aconse-/ 
lh~vel que seja seguido o seu exemplo q Aceitas as explj_caçõ.es pela assem 
blej.a, foram nomeados os senhores Honório R~beiro do Nascimento , Nelson7 
Sguar ezzi e Adelar Antoniazzi para reprosentar o Sport Club lnternacio-/ 
nal, e os srs . Nilso Migue l A.ver, Dealmi.no Amadori e Ezilio Chiochetta / 
em representação à Sociedade Esportiva Palmeiras, que terão os mais am-/ 
plos poderes poderes para representar seus clubes na mencionada e neces
sária Escritura PÚblica de Fusão, podendo firmar todos os demais documen 
tos . A escritura pÚbl i •:a em questão sero. pront~mente encaminhada ao tab~ 
lionato para ser lavrada. Pas8ou-se a seguir ao 3º item da ordem do dia: 
"Aprovação dos Estatutos Sociais do Pa to :Branco Esporte Clube ". O presi
dente dos trabaThos explanou aos prasentes, que uma comi ssão formada pe
los advo _,ados Victor Hugo Ribeiro, Victor Gutdo Guerra e Nelson Sguarez
zi e mais os pre~identes Nilso Migue l Aver e Honório fü.beiro elo Nascimen 
to elaborou o anteprojeto dos estatutos, baseados em estatutos-padrões ,= 
dentro dos molües tradicionais de estatutos de entidades esportivas, e / 
ainda de acordo com as leis esportivas vigentes no país . O advogado Vic
tor Hugo Ri beiro leu a r tj_go por artigo os anteprojetos dos estatutos, sen 

·a.o cleba trdos ·os :pontos g_ue suscitaram alguma contravérsj_a , chegando, fi-7 
nalmente 7 à aprovação dos mesmos 1 cuja reda·;:ão final é a seguinte : Pato 
Branco ·8sporte Clube - Estatutos Sociais - Capi tulo I - Da denominação / 
Constituição, Sede e Fins: Art º l º O pato Bra..1co Esporte Clube, com sede 
e foro na ci '1áde de Pato Branco , füJtado do Paraná, sociedade civil ô.e a.~ 
ração indeterminada. , reger-se-a pelas l e j_s vigentes aplicaveis e pela.s -: 
disposições <lestes estatuto;3 , pe l a escri tu:r-a pÚb :.'.. ica de fusão, lavr'a.da / 
as folhas nº do livro -nº, do ~~ bélionato desta ciüade , é sucessor da So
ciedade Esportiva Palmeiras, fundada em 04 de julho de 1949 1 e à.o Sport 
Club Internacional , fundado em 18 de dezembro de J.953 . Art. 22 O clube / 
tem :por finalidade , promover: a ) a lJratica do futebol profifüJiona::i. e dos 
desportos amadoristas em geral ; b) reuni5eR ~e · carater social , recreati
vo, artistj_co, cultural e cívico e,ntre seus socios . Artº 3º O pato Bran
co Esvorte Clube tem os seguintes simbolos e cores: a ) a bandeir6. é um / 
retângLtJ.o nas cores ; v erde , branca e vermelha, cujo lado maior segue o -
segmento áureo . A bandeira é formada por tres faixas h orizontais nas co
res ve:cde, branca e vermelha, dispostas de nesta ordem de cima pa:r.a bo..:;.
xo, tendo ao centro o distintivo do clube; o) a flâmula obedece a compo
siçao geral da ·bandeira ; c) o escudo e o clistinti vo do clube é um circu
lo de lOcm de diâmetro," no qual se acha um pato formado pelos algarismos 
7 e 9, e 4 faixas obliquas nas cores branca , verde, branca e vermelhas,
nesta ordem de cima para baixo, sendo que na primoi-ra fa i xa branca , Jll2. J_fj 

largo. , estão escritas as palavras l)ato Branco Esporte Clube , os a lgaris
mos 7 e 9, que formam a cabeça de pato sã.o nas cores verde e vermelha., / 
r espectivamente, enquanto que as letras são na cor verde. o . fundo do ciE 
culo é branco . Capitulo II Dos Sócios, Seu;3 Direitos e Deveres . A:r.t . ttº·
É condição parl:\ ser. sócio do Pato Branco Esporte Clube, o preenchime~'lto/ 
dos requisitos exi~idos por estes estatutos . Art. 5º O quadro social é ·-/ 

.forma.do por soc"ios das seguintes categorias : a) patrimoniais: são 03 só-
... ciqs pátrimoni ais oriundos dos extintos Sport Club Internacional e Soei~ 

da.de ' Esportiva Palr.aej .. ras, e ainda os que vierem a subscrever ti tulos pa
trimoniais .ou adqµiri-los por transferênciú ou.sucessão; b) contribuin-
tes: os sócios que ' sem adquirirem titulo patrimonial ,· assumirem a obri 
gação do pagamento de contribuições perÍodicas fixadas para a categoria ; 
c) atletas: sócios que disputa:tem regularmente as competições esportivas 
a 1r:adoristas defendendo as cores do PLlto Branco, enquanJi;o em assídua ati
vidade , conforme normas a serem baixadas em regimento i nterno ; d) laure~ 
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dos : sócios que, no campo esportivo, tenl1am obtido vitórias ele exc·epçio-
nal destaque para o Pato Branco, segundo critérios estabelecidos em regi 
mento interno, mediante aprova'.fão do Conselho Deliberativo; e) remiclos :
sócios que integravam esta categori a nos extintos s .c. Internacional e -
S . E . Palmeiras , ou que venham a pagar a quota.Ide remissãô no valor cor-
respond.ente a 420(qua trocentos e vinte) mensalids.des sociais ou que com
pletem 35 anos de contribuição ininterruptas ou alternadas , e que, por ~ 
isto, ficam isent os do pa.: runento das mensa lidades; f) beneméritos : pes-·
soas q_ue tenl1am doado bens de valor considerável ao patrimonio do p,).to -
Branco Esporte Cluoe e que obterru1am este titulo por aprovação do Conse--
lho Deliberativo; e , g ) Honorá:cios: pessoas que tenl1am prestado serviços 
de alta relevância ao clube 1 mediant e aprovação do Conselho Delibers.tivo 
e ainda o Governador do Estado do Paraná ; .o Prefeito Munic ipal de Pat o -
Branco e os parlamentares co10. domicilio eleitoral em Pato Branco , enquan 
to no exerc ício de s eus mandatos . Art. 6 º O direi to de votar e ser votá.: 
do pertence com exclusividade aos sócios com mais de 18 anos , quites com 
a Tesouraria . Os sócios t em os direitos e deve r es proprios dos sócios de 
entidades congênere s . 'l'i tulo II, Dos Orgãos de Admj_nistração Social. --

\• 

-A"ct . 72 .são- poderes da sociedade: .a) Assembléia. Geral ; b) Conselho Delib 
berativo; e) Conselho Fiscal ; d) Diretoria - Capitulo I Das EleiçÕen . -
Art. 8 º As eleições para os orgãos de. adrr.inistração social são r ealizadas 
a ) Para a elej_ção do Conse lho Deliberativo e Conselho Fiscal : Binualmen-
te 7 nos anos impares 9 du.rant f) o mês de à.ezemtro 1 pela Assembléia Geral / 
Ordinária ; b) anualmente ·, para )?residente e Vice- Presidente s do Pato --
Branc o , Esport e Clube , durante o mes de dezembro pelo Conselho Delibe:::-ei.
tivo ; c) para. presidente , vice-presidente, 1 º e 2 Q seor•~ tários do Conse-
lho Deliberativo , dentro de 30 dias da Assembléia Geral de Eleição dos / 
conselheiros, pe lo Conselho Deliberat ivo . Art . 9º As sessões eleitorais , 
são presididas : a ) As de Assembléias Geral Ordinária ~ por p1~esidente de 
honra do c lube ou por membro do Conse lho Delib8rativo escol hido na Asse~ 
bJ.éj.a; b) As do Conselho De li bera·t;ivo : pelo presidente do orgão ou se ·vl. : 
substi tuto legal . Art . 10 º . As Assembléias Gerais par~ eleição do Conse-

·.,__ 

lho Delibera tivo instalam-se com qualquer nÚmero de s óc ios prcseni,es . A 
votação se1°a iníciatl.a as 9 horas e encerrada an 21:00 horas , proce<le~·. J.,-, 
-se i mediatamente a apuração . Ar t . 11 2 Nas ele içÕ~s efetuadas no âmb~ "tC, 

·· .. .. 

do Conselho Deli ber a Li vo 1 exigir-se- á o " qtlOrtlrn" de 50% dos Conselhei:.:-o::. 
a ;nenos q_ue haja ex igência de 11 q_uor um 11 superior en: razão à.a maté:ria a // 
ser votada . Art. 12º Os canditados a eargos eletivos ~erão :·ee;istraG.os / 
a té as 20 horas do. 5 º d ia anterior a data ma::ccada .para a eleiqão , na Se:
cret :~ria do Pato Br anco, mediant<; r equerimento dirigido ao ·Presid.e::-1te éi.0 
Clube . Parágrafo Único . Os candidatos a careos eletivos deverão t·~ r·v :·.0/ 
mínimo tres anos à.e ma tricula social 9 no Pato Branco ou· nos clubes PcJ.:.-
meiras ou Internac ional. Art . 13º A eleição sera por v oto secreto, ii1e si;.o 
havendo chapa Única, devendo o presLiente do Pato Branco e o Presiden~e/ 
do Conselho De l iberativo obter maioria absoluta entre os votantes, sem o 
q_ue proceder-se-á a nova votação entre os dois mais votados • Parágrafo/ 

· úni co . Em · caso de empate sera considerado vi to~ioso o candidato mais a::
t i go como s óéio ·do Pato J3ranco , Palmeiras ou I tornacional , ou, pe rsi.3-·
tindo o empate , o mais idoso . Art . 14º Para os cargos de Presidente do -
Pato Branco -e- do .:Conse lho Deliberativo não poderá haver mais do que: uma., 
reeleição·. · CC}.pi·tuÍo II Da Assembléia Gcx·al. Art. 15 º A Assembl éia Geral , 
Ordinária é c onvocada pelo Pres i dente do Pato Branco , com , no m{nimo, l:) 
dias de antecedência , e m edi tal.:!publicado na imprensa , lido em emissora , 
de rádio e. afixada na sede social, com expressa indicação da data , hora , 
local e ordem do dia , compe~indo-lhe eleger o Conselho Delib~~~ativo du-
rante o mês de dezembro dos anos impares . Art. 16º A Asseruble~a Ger al Ex 
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traordinária é convocada por motivos relevantes, a critério do presiden
te do Pato· Branco, do Conselho Deliberativo ou ·do Conselho Fiscal, ou -/ 
a·: nda, por intermedio do Conselho Deli bera ti v o 1 a requerimento de, ,:eelo/ 
menos 10% dos sócios com direito a. voto, pela imprensa, pelo rádio e afi 
xado na sede , com antecedência mínima de 05 dias . Parágrafo Único: A --= 
Asse.:-nbléia G .ral Extraordinária. reúne-se em :primeira convocação com a --

presença de pelo menos 100 s ócios, em 2Q convocação com a presença mÍni 
ma de 50 sócios e em 3ª convocação com qual11uer núrn .TO de sócios, obser-:. 
vado o intervalo de 30 minutos entre as c onvocações. Art. 17º Por deci-
são da maioria da Asse;!~bléia C'reral Extraordinária, expecialmente 7 convo
cada, podérá ser dissolvido o Conselho Deliberativo, desde que estejrun / 
presentes , .no mínimo, um terço dos sócios com direito à voto. Capitulo / 
III Do Conselho Deliberativo Art. 18º O Conselho Deliberativo, soberano/ 
em suas resoluções, é o orgão de manifestação coletiva dos sócios ressa_! 
vadas as matérias d.e competência da Assembléia Geral. Art. 19º O conse-
lho Deliberativo é forme.do por um membro e.fetivo para cada 50 eÓcios ,c on 
.forme por uro membro efetivo para cada, digo P sócios , corLforme si t.uação e;;_ 
JO de novem1Jro do ano em que houver eleição l)ara. o orgão, e de suplentes 
err; it,'U.al número, todos com pelo menos tre s anos de matrícula social no -
Pato Branco -OU _dos clube.s. fundentes P Palmeiras ou I ternac ional, e a inda. 
de ;:nembros natos. Parágrafo lº O presidente do Pato....,Branco 1 os presiden
tes de honra, e os ex-presidentes do clube nos · Últimos cinco anos, en--
quanto associados, são membros natos do Conselho Deliberativo. Parágrafo 
2 º O Conselho Deli1)erativo não poderá ter menos de 30 conselheiros efet::.. 
vos, nem mais de 300, entre membros e lei tos e natos . Pa rágrafo 3 º D.ois : 
t erços dos conselheiros deverão ser brasileiros e pelo me nos um terço de 
total deverá ser de sócios patrimoniais. Paragrafo 4 º É pt~rmi t:i.do a. re-/ 
eleição de conselheiros. Ar t. 20Q O Presidente, o Vice-Presidente e os / 
secretários do Conselho Deliberativo são empos:A3.dos na mesma reunião em/ 
q_\le foram eleitos . Parágrafo único O P-.cesi ,lente do Pato Branco e os mem
bros do Conselho Fiscal, são emposi:Jados _pelô Presidente ao Conselho Del1 
herativo ou seu substituto lega1, · em ato informal, dentro de 15 dias de 
sua eleição. Art. 212 O Cons•Jlho Deliberativo reunir-se-a: a) Ordinaria
mente: No rnês de dezembro de cada ano para deliberar sobre o relatório -
êia rhrotorif!. 7 par.ecar (\O Oonaelho FitJoal r. or9ªmm1·~ ofJ anv.;:;i!j,.f}(13~ral o çl,c.; 
De},)8.:ctamcnto él.e I•\ttebo1) e aim:a :para eleição do Prosi<1.ord;o do '.Pato Dx·a~~ 
co, dos vice-presidentes e do Conselho Fiscal; b ) Ordinariamente : dentro 
d.e 30 d.ias da Assembléia Goral que elegeu o orgão, para eleição de seu/ 
presidente, vice-presidente e secretár1os; c) Extraordináriamente: por '§ 
solicitação do Presidente do Pato Branc o, do Conselho Fiscal, de metade/ 
dos conselheiros, e no mÍnj_mo, ou por convocação do presidente do proprio 
orgão , quando, julgar necessári o. Art. 22 Q As .reuniges do Cons ;: lho Deli.e 
berativo são c ,_•nvocados atraves de cartas protocoladas ·aos conselheiros/ 

, e edital afixado na sede, com a ~ntec:edência minima de tres dian, const~ 
tando no edital , local, data, hora e ordem do dia . Art. 23 º O "quorum" -
necessário para qualquer deliberação , exceto eleição ou qualquer ou t1·a / 
exceção constante dos estatutos, sera de metade doo conselheiros efeti--

. vos. Ar t •. 24Q ·compete ao Conselho Deliberativo: a) Eleger e empossar seu 
. _presidente , vice-presidente e secretarios; b) Eleger e empossar o Presi
"· dente e Vice-Presitle rr_tlrn do Pn to Branco e dar a posse aos membros nomea

dos da Dire{oria ~ · e) ·E;1ger e empossar os membros do Conselho Fiscal; d)-.. . 
Eleger os· presidéntes de honra 1 os sócios beneméritos e honorários e c c:"'. 
·ceder ].áureas, tudo mediante proposta da Diretoria; e) Alterar os pre.:.; e~· 
tes estatutos e resolver s obre casos orntssos em reuniões especialmente / 

• N f'V ' , J..\ 

c c·nvocadas; f) Votar a redaçao e as altera•;oes do Regimento I ter~o 7 pr_2 
postas pela Diretoria dó Pato Branco; g ) ·neli"berar sobré os relatorios e 
as propostas da Diretoria, os 1)8.:r.eceres do Conselho Fiscal e vo·tar os º!. 
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çamentos anuais (geral. e do Depa:rtamento de Fu.:tebol); h) Deliberar, dis
cutir e propor medidas de interesse social; i) julgar recursos como ins
tância superios ; j) Auto.rizar o aumento 1 a aleinação e a nneração do pa
trimonio social e a cor ... tratação de emprentimos mediante garantia hipote
caria, pignoraticia e alienação fiduciária; k) Autorizar a emissão de ti 
tuloo patrimoniais e ficar-lhes o valor e a forma à.e integralização ; 1): 
Deliberar, por proposta da Diretoria1 sobre os valores das contribuições 
perÍodicns dos sócios , jÓiaa e taxas diversas ; m) Fixar o limite de ma-
triculas para cada categoria social, por proposta da Diretoria; n) Inter 
vir Da administração e cassar mandatos dOf:J membros de q,ualq1J.e e orgão da 
sociedade , mediante aprovação de 2/3 dos mem1)ros efetivo8 elo Conselho De 
liberativo ; o) Co;wocar a Assembléia Geral Extraordinaria , na forma. do -:= 
Art- 16º.- Art . 25º No impedir;iento do Presidente e do . Vice-Presidente do 
Conselho Deliberativo, a presidenciH. do orgão sera exercida pelo Canse-
lho Deliberativo , a presidencia do orgão -será exercida pelo Conselho que 
o orgão indicas. Art. 26º O conselheiro eleito ou nomeado membro da Dire 
toria não poderá votar em materia na qual a Diretoria esteja envolvida ,:
podendo, entretanto, tomar parte das discusões. Capj. tulo IV - Do Conse--

·-1no Fiscal. _Art. _.2'Jº O C_onselho_ Fi.Scal 1 composto ele tres membros efetivos 
à.os quais pelo menos dois devem ser economistas ou contabilista.s 9 e ---
igual múnero de suplentes, eleitos pelo Conselho Deliberativo na forwa ~ 
dp Gtl'togo 8º? tem o incumbência de acompanhar e fiscali!tar agestão ccon.§ 
mico-financeira da ad.minist·ração. Art . 282 Co;npete ao Conselho Fiscal: -
a) Discutir e aprovar os orçamentos anuaiG (o geral e o elo Departamento/ 
de Futebol), sujeito a vota9ão elo Conselho Deliberativo; b) Examinar os 
documentos da contabilidade biroestralmente e os balancetes da Tesouraria 
trimestralmente; c) Sxaminar a contabilj_dade proprio do Departamento de/ 
Futebol,(profissional) ; d) Dar p~recer sobre o balanço financeiro anual; 
e) as propostas de aumento, alienação ou onera1;ão do pa trimÔnio social;/ 
'f) Dar parecer sobre as propostas de aumento, alienação ou oneração do / 
patrimônio social e da contratação de emprestimos a ser submeti da a apr~ 
ciação do Conselho Deliberativo; e) Dar parecer sobre a emissão de titu
les patrimoniais e sol:Jre o reajuste das mensalidades e taxas; h) Pre3tar 
todas as inforroaçÕ9s sobre a situação econômico-fincmceiro do P ... to Bran
co; i) Sugerir ao Presidente do Conselho Deliberativo a convocação d.e or 
gão, quando as circunstânoio.s aconse.lharem a medi ela 7 ou o onvocar orgão 7 
diretamente se . a p:covidência não for. tomada dentro de 72 horas, observa-· 
da a formar regular ele convocação. Capitulo V - Da Diretoria - Art. 29 2 -

A Diretoria Compõe-se d.o Presid.ente, de dois Vice-Presidentes , eleU;os / 
pelo Conselho Deliberativo no roes de dezembro de cada ano , e pelos se,;u :;_ :", 
te s membros de livre escolha do Presidente 7 

11 a d referendum" do Conselhor 
De liberativo : a) lº e 2º secret~rios; b) lº e·22 tesouieiros ~ c) Vice-/ 
- :Presidente de Futebol; d) Seis Diretores de Futebol; e) Diretor d.e Pa-
trimÔnio ; f) Diretor _Social; g) Diretor dos Esportes Amadoristas; h) ~i
retor Cultural; i) O tros diretores de departamentos que venham a. ser// 
criados . Art . 30. A ~iretoria tem os mais amplos poderes pa ra prat icar/ 

· os atos de.gestão concerhentes aos fins da sociedade , n; o podendo trans! 
. g ir ou renunciar a seus direitos, hipotecas, alj.enar, empenhar , arrend~r 
:. ou contrair emprestimos que v eru1a a onerar ele qualquer forma os bens da/ 

soc'iedade, "em pr,évià e expressa autorização do Conselho Deliberat ivo. -
h.rt . 3i. - o · Presid~nte representara o Pato Branco ativa e pasuivamente , i 
judicial e extrajudicialmente . Art. 32 . Os cheq_ues, documentos de crédi
to ou fj.nancoiros devem ser emitidos ou endossados em conjunto pelo Pre
sidente e ·pelo 1º ou 2Q Tesoureiro. Art. 33. Com1)ete à Diretoria: a)/// 
Aprovar a ordem do dia ou agenda para a AsseI&hléia Geral Extraordinaria/ 
e para as reunioes do Conselho Deliberativo ; b) Indicar os candidatos // 
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oficiais a presidencíá e vice-Presidencias do clube e as chapas oficiais 
para o Conselho Delib!?.rativo e Conselho Fiscal; c) Sugerir a indicação/ 
de nomes para Presidentes de Honra, sócios benemeritos, sócios honorá--/ 
rios e laureados do clube; d) Contratar em11regados, treinadores e atle-/ 
tas profis~ionais, rever e rescindir seus contratos; e) pronunciar~se so 
bre assuntos de relevância par<t a villa do clube, q_uando solici tad.o ou fl 
julear convenientes; f) Solicitar a convocação do Conselho :Deliberativo/ 
ou da Assembléia Geral Extraordinária; g) aplicar penalidades aos asso-/ 
ciaclos, funcionários e profissionain contral.adoD, q_uais sejam: aclverten
cia, suspensão, multa e exclusão. Titulo III Do Futebol Profissiona.l.Art 
34. Compete ao Vice-Presidente de Futeool: 8) Su11ervisionar e dirigir, c1J... 
retamente ou atraves de Diretores, o Departamento de Fu.t01.iol(profissio-/ 
nal) do Clube, bem como as divisões inferiores, juvenj_s, ülfanto-juvenis 
infantis, todas amadoras; b) Orientar todoB os assuntos de interesse do 
futebol; c) Propor a Diretoria a contratação e a dispensa de técnicos,a~ 
xiliares e atletas :profissionaü; do clube 1 tratando de contrataç:Ões, re
forrn:crn de cc·ntratos, venda de :passes ou dispensa de atletas em geral; d) 

.:Propor à Diretoria a remuneração de técnicos 7 instruto:c-es, funcionários, 
ou chefi:ú3-de- serviços ligados· ao futebol; e) Re :presente.r o Presid.cntc , / 
por dele(:'.,""a·~ão deste, junto à Federa.~ão I'aranaense de Futebol , li[;as ou / 
g_uaisq_uer outros orgãos ligados .ao futebol e aos esportes; f) Supervisi_2 
nar a contabilidade do Departamento do Futebol Profissional, feita em se 
parado, na forrua da Lei . Titulo IV - Das Dis1)osições Gerais e Transito-/ 
r ias. Art. 35 , Os membros dos diversos orgãos do Pato Branco Esporte Clu 
be não receberão qualc1uer retribuição material em razão do clesempenho d; 
seus mandatos . Art . 36 . É proibido nas dependencias do clube o jogo de / 
azar , bem como discuss~o de temas religiosos 1 políticos e raciais. Art.-
37 , Os sócios não respondem solidária ou subsidiariarnen-te pelas obriga-
çÕes que a Diretoria e seus representantes ~egais contraírem, ta.cita ou/ 
expressamente, em nome do clube . ~\rt. 38 . A socieda de somente _poderá ser 
dissolvia.a , fundida, incorporada ou clesmembrada por. delibera·;ão de Assem 
bléia Geral Extraordinária , tomada por no minimo 2/3 da totiüidade dos 7 
associados com direito a voto . Art • 39, no caso de dissolução da socieda 
de, a Assembléia Geral Extraordinária deliberará sobre: a) a maneiJ·a de7 
resGa te dos ti tulos patrimoniais; b) O destino a.o patrimônio remanescer."ce 
após satisfeitas todas as obri . . ações sociais . Art. 40. O Pato Branco ::<::s
porte Clube não poderá alienar QuaJ.quer bem imóvel trazido à fusão pelo/ 
Sport Club Internacional ou pela Sociedade Esportiva Palmej_ras, pelo pr.§_ 
zo de cinco anos . Art , 41. Os direitos e deveres dos associados ser~o -
respeitados dentro da sociedade sucessora , isto é , os s~cios remidos e / 
patrimoniais de Palmeiras e Internacional conservarão ~sta c ·-mdiqão na / 
nova associação . Art . 42 . O Primeiro Conselho DeJ.iberativo do Pato BTan
co Esp:;rte Clube 1 e lei to em 05 .11.1979, pela Assembléia Geral de funda-
ção do clube, tera seu mandato estendido até dezernbro de 1981. Art. 43 . 
O primeiro presidente do Pato Branco e seuo dois vice-presidentes, elei
~os pelo Conselho Deliberativo em 05.11 . 79, exercer~o seua mandatos at6§ 
d.eze, orp ·_ele ~980 . Art . 44. Ca•.ia associação fundente entrega nesta da ta à 
Diretoria do Pato Branco Esporte Clube , todos os seus bens móveis e imó
veis, bem como todos.>os dtreitos a eles inerentes, e ainda balan·:;o de // 
sua contáoilidade·, inclusive a relação dos sócios discriminando suas re.§_ 
pectivas categorias . Parágrafo Único. Os livros de.atas e cont ábeis, bG.~ 
de iras 

1 
taças e troféus, igualmen-~e são entregues a Dir e ·toria do Pato - 

Bra nc o que 
1 

ass umi ndo a s tra diç õe s e t i tulos esporti vos das as ;;ociaçõ~ s 
suc e didas 

7 
organiza ra u.ma gale:r;ia •. Art. 45. O Pato Branco Es porte Clu oe/ 

coroo sucessor , a ssume todo o at i vo e pas sivo , j_nc l usive oc1J.l t?, da ~ ,a~s.2 
ci~ç5es sucedidas , assim como todos os encargos fiscais, previdenc1ar1os 
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e trabalhistas , passando a exercer todos os direitos sobre os atletas,de 
conformidade com os r~spectivos contratos, registrados na forma das l eis 
esportivas . Art. 46. Os sócios patrimoni ais das associações fundentes,So 
ciedade T~sportiva Palmeiras e Sport Club Internacional, passam a inte--7 
grar a categoria de sócios patrimoniais do Pato Branco Esporte Clube , in 
dependentemente do valor nominal ou venal dos respectivos títulos. Pará': 
grafo Único . Num prazo de 180 dias , a Diretoria do Pato Branco errd.tirá / 
títulos patrimoniais em substituição aos titu1os originais de Palmeiras e 
Internacio1·a 1, cujo valor nominal ser~ o atribuído ~ primeira s6rie de -
t i tulos a ser emitida pelo P.'J.to Branêo Esporte Clu be. Art , 4 7 . Os presen 
tes estatutos entram em vig or ne sta Cinta, ficando, conseque;ytemente , re-:. 
v ogados e se ra nenhum efeito os estututos das associa·:;Ões fundentes 

1 
ou -

se ja, da Soc iedade Esportiva Palmeiras e elo S:port Club Internacional. Os 
estatutos foram aprovados pela Assembléia, e entrarão em vigor, após a -
l avratura da escritura pública de fusão, aprovação pela Federação Para-/ 
naense de Futebol e registro no Co.rtÓrio de Registros a.as Pessoas Jur{di 
cas da Com.:i.rca de Pato Branco, o que sera providenciado i mediatamente . J 

-~assando-se ao item seguinte da ordem do dia, a Assembléia elegeu 9 pri
mêiro Consc:rlho Deliberativo ·do ·P.). to Branco Esporte Cl ube , tendo como ba
se listas organizadas, previamente pelas diretorias de Palmeiras e Inter 
nacional. A Composi-:;ão do Conselho Deliberativo 1 com mandato até dezem-= 
bro de 1981 7 é a seguinte : Membros efe t ivos: Ezilio Chiochetta , Dealmin o 
Amadori 7 Irineu Luiz Giacobo, Pedro Otávio Gomes de Frej.tas, Darc i Lin0 
à.a Cruz, Jacinto Baggio, Itamar Ampessan, Dja lma Giacornoni, Altair Gran
zotto, Benedito Borges da Silveira , I nelci Pedro Matiello , Reinaldo C .::.
dart , Irio Buzetti , Nil s o Miguel Aver , Amélio Jaime da Ve i(!J3. , Arlindo -
C _,ntu, Honório Ri beiro do Nascimento, Antonio da Sj_lva Ferreira , J0sé A"!::_ 
tonio Hass, Irio Fontana, Nelvo Ody , A.lcir Cnntu, Luiz Cantu Sobrinho 1 -

Nelson Sguarezzi, Silmar Spanholli , Arnildo J osé Arsego , Allelar Antonia.z 
zi, Roberto Zamberlan , Hilário Scopel, e Hilario Prj_mo Fo.ge,ion ; Suplen-= 
tes: Genor Acc o, Orestes Ferraza, '. Guarj.no Zandoná , Ariovaldo Domenee;uini 
Sebastião Bordin da Si lva , Antoninho Cattani 1 Expedido Delazari , Valter 
Chiochetta , Nelson Chesca , Clovis Santo Padoan, Leão Ruaro, Nivaldo Ni-
ehuns , Arioval do Granzotto, Laurentino Vezaro, Luiz Zanetti , nony Ma rca , 
Ivo 1 . Fant i ne·1, Ivo C ntu, Si:idi Simion, Satiro Dertol, Davi Fernanúes / 
1~igLwl, Palaoro , lamartine Au . u s to, Dj.noh S . Muniz, Va 1domiro Frei tas , / 
Ezio Cr.)rvj., Guido Victor Guerra , Inelci GE: ron; Udir Cantu e Rui A. Tomé . 
Ato continuo~ o conselho Deliberativo rec6m eleito , sob a presidencia ~o 
Dr . Roberto Zamberlan, reuniu-se para a e l eição do primeir0 presidente / 
do P to Branco Esporte Clube, e dos do i s Vice-Presitle::'l~es , tendo a esco
lha racaÍdo , por unanimidade, nas pessoas de Nilso Migl!-el Aver, para prf_ 
siden-~e , e de Honorio Ri beiro do Nascimento e Dealmino Amad.ori , para vi
ce-presidentes . Passou-se a seguir, ao Último item da ordem do dia, q_ual 
se ja, "Extinção do Sport Club Internacional e da Sociedade Esportiva Pa_; 
meiras". O presid.ent;e dos ~:>e que tal extinsão é decorrencia natural e au
tomatica _da f usão e da funda ção do Pato Branco Esporte Clu'ce, mas que S,S?, 
mente ficai·a ·sàcaiarn.entada após a escritura pública de fusão e seu regis-

·, · tro nos orgãos. e repartições competentes . Após esgotada a ordem do dio. , 
e m que foram ,aprovadÓs todos os seus itens , sem v oz discordante , fica a 
fusão depdenclendo>apenas elas medidas formais já autorizadas, ser.do a fu.o 
são saudada· c oni ~alorosa salva de palmas, concluindo-se corno sendo de 05 
ele novembro de 1979 . a. data de funda.;ão do Pa to Branco Esporte c:ube e / 
considerados sóc.ios fundadores as pessoas presentes à presente Assemblé
ia Geral e ainda aos sÓcj.os fundad .,or de Palmeiras e Internacion~~ · E c o::
mo nada mais houves~e a tratar foi encerrada a presente A~semble~a Gera..i. 
Extraordinária Conjunta , lav rada pelo secretário Djalma GJ.acomon1 e a ssi 
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nada pelo presidente de dita. Assembléia . Dr. Hoberto Z.:i.m1)erlan e ainda// 
pelos presiclent t: s do Sport Club Interr~acional e Socj_edade Esportiva Pal
meiras. (ass) Ezilio Chiochetta , Dealmino Amadori, Irineu Giacobo , I'edro 
Otavio Goll}es de Frei :as, Darci Lino da Cruz, Jacinto J3ar;gio 1 Itamar Ampe 
san, Djalma Giacornoni , Altair Granzotto, Benedito Borges da Silveira? -= 
Inelci Pedro Matiello, Reinoldo Caldart 1 Irio Duzetti, Nilso Miguel Aver 
11.mélio Jaime da Veiga , Arlindo Ca.ntu, Honorio Ribeiro do Nascimento , An
tonio da Silva Ferreira , Jose Antonio Haas, Irio Fontana , Nelvo Ody , Al
cir Cantu , Luiz Cantu Sobrinho, Nelson 8guarezzi , Silmar :.-;panholli, Ar-
nildo Jose A·:'sego, Adelar Antoniazzi, Rob,;rto Zamberlan , Hilario Scopel , 
Hilario Primo Faggion , Genor Acco, Orestes l!'errazza, Guerino Zandoná 1 // 

Ariovaldo Domeniguini, Sebastião Bordin da Silva , Antoninho Cattani, .Ex
pedi to Delazari, Valter Chiochetta , Nelson Cesca, CloviB Santo Padoan , -
Leão Ruaro 1 Nivalclo Niehuns, :\r iovaldo Granzotto, Laurentino Vezaro, Luiz 
Zanetti, Rony flínrca, Ivo L . Fantinel, Ivo Cantu, Sacli Simon, Satiro Der
tol1 Davi Fernandes Mit;uel 1 A-:1 uelino Palaoro, lamartine AueusLo . Dinoh -
S . I.'iuniz · Va-ldomiro Freitas , Ezio Cervi 1 Guido V. Guerra 7 Inelci Geron , 
Ddir Can t, Rui A. To.:né e Irineu José Cecco . Eu, Dja l ma Giacomoni, secr!: 

' - -Assembléia Ger::tl J~xtraordinária , lavrei a presente. ata , c·::.nferi 
assino. Pato Branco, 05 de novembro de 1. 979 . 
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Gabinete do Vereador Gilson Feitosa 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº210/2018 

Autor: Executivo Municipal 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Revoga o parágrafo único do artigo 1° da Lei 1.157, de 21 de outubro de 

1992. 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal enseja revogar o 

parágrafo único do artigo 1° da Lei 1.157, de 21 de outubro de 1992, o qual prevê 

algumas condicionantes para a doação . do Estádio os Pioneiros do Pato Branco 

Esporte Clube para a Prefeitura Municipal. 

Anexo ao Projeto está o registro geral do imóvel e a justificativa para a 

modificação da Lei, além de atas que comprovam a doação por parte dos pioneiros. O 

Executivo informa que o Estádio não está sendo utilizado pelo Pato Branco Esporte 

Clube para realização de campeonatos de futebol regularmente, e que a situação 

física do imóvel carece de inúmeras reformas, o que fundamentaria a revogação das 

condicionantes da Lei. 

Em contrapartida, o Presidente do Pato Branco Esporte Clube, Gilmar 

Resende, informa em Ofício que realmente o Clube não participou de nenhum 

campeonato em 2018, e que diante disso disponibilizou mais tempo para realização de 

atividades por parte do Executivo. Além disso, Gilmar argumenta que nos seis anos o 

Município nunca demonstrou interesse em apresentar projetos de reformas, e que as 

mesmas foram realizadas com caixa do Esporte Clube. Para finalizar, o Presidente do 

Clube informa que caso o Projeto de lei seja aprovado, a diretoria irá discutir 

judicialmente o caso, por entenderem ser uma afronta a comunidade esportiva. 

A fim de debater o Projeto várias reuniões foram realizadas, dentre elas uma 

que contou com a presença de alguns pioneiros, o Secretário de Esporte e Lazer 

Paulo Stefani e Vereadores. Nessa ocasião o Presidente do Pato Branco Esporte 
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Gabinete do Vereador Gilson Feitosa 

Clube Gilmar Resende foi convidado via Ofício (anexo ao Projeto), mas o mesmo não 

pode comparecer. 

Ficou convencionado com os representantes dos Pioneiros e com o Secretário 

que sendo aprovado o Projeto o Executivo deve formalizar normativa regulamentando 

o uso do Estádio, e que o Pato Branco Esporte Clube deve ter prioridade no uso para 

competições oficiais. 

VOTO DO RELATOR 

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

seguir seu trâmite normal, ficando estabelecido que o Executivo formalize a normativa 

regulamentadora, assim, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 

aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 04 de julho de 2019. 
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