






( 

rt~~át:Y/?~/B~ 
falado do Paraná 

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 ~~ t~ c,.:;0 9 , e- .1\zo1R. 
~ 

Pato Branco, cvs(oz(Z()1R 

~~l/Ji'YU'A-b~'-!:~ 
Presiden e 

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



Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARDI 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Súmula: Requerem seja oficiado o Conselho 
Municipal de Proteção aos Animais 
COMPATO para que se manifeste acerca dos 
Projetos de Lei nº.:10/2018, 11/2018, 17/2018 e 
Projeto de Resolução nº. 01/2018. 

Os vereadores infra-assinados, Rodrigo José Correia - PSC, Carlinho 
Antonio Polazzo - PROS, Marines Boff Gerhardet - PSDB, Moacir Gregolin -
MDB e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, membros da Comissão de Justiça e 
Redação no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem seja oficiado o 
Conselho Municipal de Proteção aos Animais - COMPATO (Rua Udio Oltramari nº. 
1796, Bairro Fraron), na pessoa da senhora Tatiana Trevisan - Presidente do 
Conselho, para que se manifeste acerca dos Projetos de Lei nº. 10/2018, 11/2018, 
17/2018 e Projeto de Resolução nº. 01/2018. 

A referida manifestação é de suma importância para posteriormente 
juntamente com a Comissão de Justiça e Redação exarar os pareceres de tais 
matérias. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 22 de fevereiro de 2018. 

BM&'~ e AN·\ll·. º 
Rodrigo J é Correia - PSC 

Membro Relator 

Carlinho hio Polazzo -PROS 
Membro 

Moaci Ronalce Moacir D 
Membro 

RGR 4212018 

Rua Ararlgbóia. 491 Fone: (46) 3224·2243 85.501·262 Pato Branco Paraná 
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Excelentlssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Súmula: Requerem seja oficiada a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente para que se 
manifeste acerca dos Projetos de Lei 
nº.:10/2018, 11/2018, 17/2018 e Projeto de 
Resolução nº. 01 /2018. 

Os vereadores infra-assinados, Rodrigo José Correia - PSC, Carlinho 
Antonio Polazzo - PROS, Marines Boff Gerhardet - PSDB, Moacir Gregolin -
MDB e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, membros da Comissão de Justiça e 
Redação no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem seja oficiada a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que se manifeste acerca dos Projetos de 
Lei nº. 10/2018, 11/2018, 17/2018 e Projeto de Resolução nº. 01/2018. 

A referida manifestação é de suma importância para posteriormente 
juntamente com a Comissão de Justiça e Redação exarar os pareceres de tais 
matérias. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 22 de fevereiro de 2018. 

Carlinho Anton 
Membro 

~t~~o:o 
Rodrigo Jo7correia - PSC 

Membro Relator 

Marines Boff rh 
Membro 

Ronalce Moacir Dalc 
Membro 

PP 

RGR 4112018 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislalivo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 01/2018 

Autor: Fabricio Preos de Mello - PSD 
Relator: Carlinho Antonio Polazzo - PROS 
Súmula: Institui o Titulo "Diploma Amigos dos Animais" e dá outras 
providências. 

RELATÓRIO 

Através do Projeto em análise, o vereador proponente Fabricio Preis de Mellq,

PSD, busca instituir o titulo "Diploma Amigo dos Animais", estipulando ainda ~s 
g, 

condições para a concessão do mencionado diploma. o 

o 

""' ~ 
i" 
~ 
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ANÁLISE : 

Trata-se de uma iniciativa onde o edil busca prestigiar as pessoas q~ ~ 
comprovadamente tenham contribuído para a defesa, a saúde e melhoria da qualida!e ! 
de vida dos animais. ~ ~ 

Em seu parágrafo segundo do ar!. 1°, estabelece que para a pessoa fazer jus~-
diploma, faz-se necessário a contribuição para a defesa, a saúde e a melhoria ~ 

..... 
qualidade de vida de no mínimo 10 (dez) animais. ~ 

O projeto estabelece que cada vereador poderá apresentar até 03 (três) 

proposições por mandato. 

Entendemos que trata-se de mais uma honraria nesta casa de leis, onde apesar 

de vermos isso com preocupação, enaltecemos que do ponto de vista e ótica de justiça 

e redação não há impedimento a sua tramitação. 

Não ficou comprovado no projeto como se dará o controle e comprovação de 

que a pessoa homenageada efetivamente realizou a contribuição para a defesa, a 

saúde e a melhoria da qualidade de vida de no mínimo 10 (dez) animais, assim 

incumbimos o proponente para que por ocasião do debate e deliberação da matéria 

apresente tais esclarecimentos. 
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Estado do Panmá 

VOTO DO RELATOR 

Considerando a análise anteriormente exposta, opinarei favoravelmente a 

tramitação e aprovação do presente projeto de lei, pois do ponto de vista e ótica de 

justiça e redação não existe óbices a sua implantação. 

Assim, diante das alegações e considerações apresentadas, opto por exarar 

PARECER FAVORÁVEL, a regular tramitação e aprovação da presente matéria. 

É o parecer, SMJ. 

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2018. 

'""'-':Y"7 
Polazzo - PROS 

Relator 

~~PSC 

Mm;, Doloh;.,om _t 
Membro 

~~.~ 
Presidente 

rn - MDB 
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Estado do Paraná 

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 ~Jl\~H~o u e 01 /zn1Q. 

Pato Branco, 02J.03/zarR-

~n- w? . ' ' \~ F~io Preis ~MeTh~ -~ 
Presidente 

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

PARECER: Projeto de Resolução nº 0112018 

SÚMULA: Institui o Título "Diploma Amigo dos Animais" e dá outras 
providências. 

Autor: Vereador Fabricio Preis de Mello - PSD 

Pretende o autor do projeto de resolução em tela, o vereador 
Fabricio Preis de Mello - PSD, através desta proposição, instituir o Título 
"Diploma Amigo dos Animais" e dá outras providências. 

A intenção do legislador, conforme justificativa é, que em nosso 
Município, muitas pessoas e ONGs, se dedicam diariamente a causa animal, 
fazem resgate, prestam os primeiros socorros, ajudam no processo de adoção 
e até mesmo pagam do próprio bolso custeias com veterinários e 
medicamentos. 

Este belo trabalho voluntário, merece ser reconhecido pela 
Câmara Municipal e toda a população de Pato Branco, pois estas pessoas 
fazem do amor aos animais uma missão de vida. 

Considerando que a matéria tem 
encontrar-se amparada legalmente optamos 
FAVORÁVEL à sua tramitação e aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 05 de março de 2018. 

Moa 
Presidente 

interesse público e por 
por exarar PARECER 

Rua Arariboia, 491 -Centro- Fone: (46) 3272-1500 -85501-262 - Palo Branco - Paraná 
e-mail: legislalivo@camarapalobranco.com.br- sile: www.camarapatobranco.com.br li r, ' 
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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 B!l.As:Q 11q_)0 oJ$ .1. l7olS. 

Pato Branco, 012 lo6 l7Ql\5' 

José Gilson 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco- Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: leglslativo@camarapatobranco.com.br 
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 08 (oito) dias do mês de março do ano de 2018, às 16h, reuniram-se os membros da Comissão 
de Pollticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Fabricio Preis de Mello 
(Presidente) e Vilmar Maccari (Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta 
comissão e o assessor parlamentar Leandro Gustavo Lamp para secretariar a reunião. O 
Presidente da Comissão de Pollticas Públicas, Fabricio Preis de Mello abriu a presente reunião 
cumprimentando a todos e em seguida foi explanado sobre o Projeto de Resolucão Nº 01/2018, 
"Institui o Diploma Amigo dos Animais e dá outras providências", de relatoria do vereador Vilmar 
Maccari, os membros da comissão em sua totalidade, deliberaram pelo parecer favorável a 
tramitação do referido projeto. O Projeto de Lei Nº 08/2018, que autoriza o Poder Executivo a 
inscrever nos carnês de pagamento de IPTU de Pato Branco a frase "Maltratar e Abandonar Animais 
é Crime! Lei Federal nº 9.605/98", de relatoria do vereador Vilmar Maccari a comissão exarou 
parecer favorável a normal tramitação. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente ata 
que após lida e aprovada foi assinada pelos de competência. 

Mo~n ~~~oli 

Vilmar Maccari 
Membro 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 85501-262 

Pato Branco, 08 de março de 2018. 

Presidente 

} l (J t_l-"--P 
~ifüa'{;;- ~"vo Lalljlp 
Assessor Parlamentar 

Palo Branco Paraná 

e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
Parecer ao Projeto de Resolução n!! 01/2018 

Os membros da Comissão de Finanças e Orçamento se reuniram para 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Resolução nºl/2018, de 16 de janeiro 
de 2018 - Institui o Título "Diploma Amigo dos Animais" e dá outras 
providências. 

O autor em sua justificativa pretende que em nosso Município, muitas 
pessoas e ONGs, que se dedicam diariamente a causa animal, fazem resgate, 
prestam os primeiros socorros, ajudam no processo de adoção e até mesmo 
pagam do próprio bolso custeias com veterinários e medicamentos. 

~7 
~~ 
o 'E' Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o § ,~ 

referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma :O;'~ 

ilegalidade. Após análise, emitimos 
presente ao Projeto de Lei. 

H 

PARECER FAVORÁVEL, à tramitação do ~ f? 
t. t1 

rn 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 14 de março de 2018. 

Marco Ant Pozza 
( 

José 
( 

Rua Ararigbóla, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-mal!: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 


