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Exmo. Sr. 
Joecir Bernardi 

Estado do Paraná 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador FABRICIO PREIS DE MELLO (PSD), no uso de suas atribuições 
legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato Branco o seguinte Projeto de 
Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 10 /2018 

Súmula: Dispõe sobre a criação do 
Fórum Municipal Permanente de Debates 
Sobre a Proteção e Defesa dos Direitos 
dos Animais e dá outras providências. 

Art. 1°. Fica criado, no âmbito do Município de Pato Branco, o Fórum 
Permanente de Debate Sobre a Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais, com 
objetivo de mobilizar os diversos segmentos da sociedade para discussão de temas e 
proposições de políticas públicas, que visem fomentar a regulamentação das questões da 
causa animal. 

§1º Serão convidados a participar do Fórum: ONGs e entidades pertinentes à 
causa animal, todos os cidadãos - ativistas, protetores, voluntários, colaboradores, e 
apoiadores que de uma forma ou de outra dedicam parte de suas vidas para os animais, 
por entender que é de responsabilidade de nossa espécie respeitá-los e preservá-los ao 
invés de explorá-los. 

§2º As conclusões do Fórum a cerca das propostas e ações de pol íticas 
públicas serão encaminhadas aos órgãos e instituições públicas, conforme suas 
respectivas competências. 

Art. 2°. As despesas decorrente da execução da presente Lei incluída a 
organização e realização do evento correrão por conta de Organizações Não 
Governamentais. 

Art. 3º. O Fórum acontecerá na primeira semana do mês de outubro. 

Art. 4º . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 16 de janeiro de 2018. 

PROPONENTE: 

Vereador - PSD 
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Estado do Paraná 

Justificativa 

São de suma importância o acompanhamento e o brainstorming (geração de 
idéias e ações), para buscar soluções na causa animal. 

Esta propositura ora apresentada tem o intuito de criar este Fórum, com objetivo 
de mobilizar toda sociedade civil e armada, para discutir os principais problemas 
vivenciados pelas ONGs, voluntários, protetores e defensores da causa animal, no 
sentido de desenvolver ações para preservar, respeitar e melhorar a qualidade de vida 
dos animais. 

Muitas vezes através das situações vivenciadas pelos protetores e cuidadores, é 
que se buscarão indicativos para solucionar as mais diversas situações adversas 
encontradas pelos protetores e voluntários no dia a dia. 

A realização deste Fórum, também terá como objetivo, discutir ações de políticas 
públicas e encaminhar as demandas, aos órgãos públicos, conforme suas respectivas 
competências. 

Desse modo, conto com a ajuda dos nobres pares para aprovação desta 
propositura. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
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Estado do Paranã 

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 ~> , , <2 ,lo\ID.\8 . 
'" ' 

Pato Branco, o12.(oz.,/Tü18. · 

~~~t/~~~~~1 
Presidente 

Rua Araribóia, 491 -Fone: (46) 3272-1500- 85501-262 - Pato Branco- Paraná 
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GABINETE DO VEREADOR RODRIGO CORREIA- PSC 

Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARDI 
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 
n°.:TIT/2ófa,''11/2018, 17/2018 e Projeto de 
Resolução n°. 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 n°. 10/2018, 11/2018, 17/2018 e Projeto de Resolução n°. 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. 

R&d ' . 
J-\.1 ~ C&h-h.~' o 

Rodrigo Joécorreia- PSC 
Membro Relator 

Membro 

~~~~odtf 
Marines Bofffh dt- PSDB 

Membro 

Ronalce Moacir 
.Membro 

PP 

RGR41/2018 
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GABINETE DO VEREADOR RODRIGO CORREIA- PSC 

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 n°.:t072ó{8:, 11/2018, 17/2018 e 
Projeto de Resoluçãó n°. 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 Lídio Oltramari n° 
1796, Bairro Fraron), na pessoa da senhora Tatiana Trevisan - Presidente do 
Conselho, para que se manifeste acerca dos Projetos de Lei n°. 10/2018, 11/2018, 
17/2018 e Projeto de Resolução n°. 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. 

R s.rh-u. ~ c..o>vu;, º 
Rodrigo J é Correia - PSC 

Membro Relator 

Carlinho io Polazzo -PROS 
Membro 

Moa c i Ronalce Moacir D 
Membro 

RGR 42/2018 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 10/2018 

O Vereador Fabrício Preis de Mello - PSD, propôs o Projeto de Lei nº. 
10/2018 o qual dispões sobre a criação do Fórum Municipal Permanente de Debates 
sobre a Proteção e Defesa dos Direitos dos animais e da outras providências. 

Aduz o proponente que é de suma importância o acompanhamento e a 
geração de ideias e ações para buscar soluções na causa animal, que tal demanda tem 
o objetivo de mobilizar toda a sociedade civil para discutir os principais problemas 
vivenciados pelas ONG's, voluntários, protetores e defensores da causa animal. 

Reunidos para debater o presente Projeto de Lei os membros da 
Comissão de Justiça e Redação decidiram oficiar tanto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente como O Conselho Municipal de Proteção aos animais - COMPATO, para que 
se manifestassem acerca desta e demais demandas que preconizam os direitos e 
defesa dos animais (fls.4/5), entretanto até o presente momento não houve 
manifestação das partes oficiadas. 

Logo, reuniram-se mais uma vez os membros da Comissão de Justiça e 
Redação, analisaram novamente a matéria, constatando que o presente Projeto de Lei 
está em consonância com a Constituição Federal, sendo assim, a Comissão de Justiça e 
Redação atendendo ao que preceitua o art. 62 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Pato Branco exarou PARECER FAVORÁVEL à tramitação e aprovação do 
Projeto de Lei em epígrafe. 

É o nosso parecer. 
Pato Branco, 14 de maio de 2018. 

8ndJ-u·~ C&tili-"··º 
Rodrigo JO{; Correia - PSC 

Membro Relator 

~pmho Antonio Polazzo -PROS 
Membro 

Ronalce Moacir 
Membro 
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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 _.Q..,.,o ..... i.__.., ....,>..~&..__,.,1o"""-+-'lZ4 ..... .)- t<S..............,. __________ _ 

Pato Branco, ..... & ....... ~_/a=f........,.....'ZX ...... 2""Tl>S---· __________ _ 

~~stde'~11o~D 
Presidente 

Rua Araribóia , 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2018, às 1 Oh, reuniram-se os membros da 
Comissão de Políticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro) , Fabrício Preis de Mello 
(Presidente) e Vilmar Maccari (Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta 
comissão. O Presidente da Comissão de Políticas Públicas, Fabricio Preis de Mello abriu a presente 
reunião cumprimentando a todos e em seguida foi explanado sobre o Projeto de Lei nº 10/2018, 
"Dispõe sobre a criação do Fórum Municipal Permanente de Debates Sobre a Proteção e Defesa dos 
Direitos dos Animais e dá outras providências'', de relataria do vereador Vilmar Maccari, os membros da 
Comissão deliberaram pelo PARECER FAVORÁVEL a tramitação do mesmo. O Projeto de Lei nº 
86/2017, "Acrescenta dispositivo à Lei nº 2.504, de 9 de setembro de 2005, que institui 
Estacionamento Regulamentado em vias e logradouros públicos do Municf pio de Pato Branco e dá 
outras providências", de relataria do vereador Fabricio Preis de Mello, os pares deliberaram por exarar 
PARECER FAVORÁVEL a regular tramitação da matéria. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente ata que após lida e aprovada foi assinada 
pelos de competência. 

Rua Araribóia, 491 

Vilmar Maccari 
Membro 

Fone: (46) 3272-1500 85501 -262 

Pato Branco, 25 de maio de 2018. 

~ ·Q1Ul 
Fabrício Preis de Mello 

Presidente 

Pato Branco Paraná 

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

PARECER: Projeto de Lei nº 10/2018 

SÚMULA: Dispõe sobre a criação do Fórum Municipal Permanente de Debates 
sobre a Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais e dá outras providências. 

Autor: Vereador Fabricio Preis de Mello - PSD 

Pretende o autor do projeto de lei em tela, o vereador Fabricio 
Preis de Mello - PSD, através desta proposição, dispor sobre a criação do 
Fórum Municipal Permanente de Debates sobre a Proteção e Defesa dos 
Direitos dos Animais e dá outras providências. 

A intenção do legislador, conforme justificativa é, a importância o 
acompanhamento e o brainstorming (geração de idéias e ações), para buscar 
soluções na causa animal. Esta propositura ora apresentada tem o intuito de 
criar este Fórum, com objetivo de mobilizar toda sociedade civil e armada, para 
discutir os principais problemas vivenciados pelas ONGs, voluntários, 
protetores e defensores da causa animal, no sentido de desenvolver ações 
para preservar, respeitar e melhorar a qualidade de vida dos animais. 

Muitas vezes através das situações vivenciadas pelos protetores 
e cuidadores, é que se buscarão indicativos para solucionar as mais diversas 
situações adversas encontradas pelos protetores e voluntários no dia a dia. 

A realização deste Fórum, também terá como objetivo, discutir 
ações de políticas públicas e encaminhar as demandas, aos órgãos públicos, 
conforme suas respectivas competências. 

Considerando que a matéria tem interesse público e por 
encontrar-se amparada legalmente optamos por exarar PARECER 
FAVORÁVEL à sua tramitação e aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 28 de maio de 2018. 

Fabricio Preis de Mello - PSD
Presidente 

?)4! .' /Í/!lfA[ 
Vilmar Maccari - PDT 

Membro - Relator 

lin · MDB 
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