
Exmo. Sr. 
Joecir Bernardi 

h..tado do Para11:í 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador Vilmar Maccari - PDT, infra-assinado no uso de suas 
atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato Branco 
o seguinte Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº 6.i / d.013 

Institui o ano de 2018 como o Ano 
de Valorização e Defesa dos 
Direitos Humanos da Pessoa Idosa, 
em alusão à ratificação pelo Brasil 
da Convenção lnteramericana 
sobre a Proteção dos Direitos 
Humanos dos Idosos. 

Art. 1° É instituído o ano de 2018 como o Ano de Valorização e 
Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à ratificação, pelo 
Brasil, da Convenção lnteramericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos 
dos Idosos. 

Parágrafo único. Caberá ao Ministério dos Direitos Humanos 
estabelecer e coordenar a programação nacional do "Ano de Valorização e 
Defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa" por meio de ações como: 

1 - realização de palestras e eventos sobre o tema; 

li - divulgação da Convenção lnteramericana sobre a Proteção 
dos Direitos Humanos dos Idosos por meio de material educativo e campanhas 
publicitárias; 
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Fslado do Para11:í 

Ili - articulação conjunta com órgãos da administração pública, 
com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário para incentivar ações de 
valorização da pessoa idosa, no âmbito de suas competências. 

IV - outras medidas que se proponham a esclarecer e sensibilizar 
a população acerca dos direitos da pessoa idosa; 

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 09 de abril de 2018. 

PROPONENTE: 

tr,~L!:; 
Vereador - PDT 
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l '. ~tado do Pai a11ú 

JUSTIFICATIVA 

Em primeiro lugar vale ressaltar que o projeto de lei em epígrafe não 
intenta criar nova data comemorativa no calendário nacional, mas sim 
estabelecer um marco que estimule o desenvolvimento de ações em prol dos 
direitos da pessoa idosa, tendo como fator motivador o processo de ratificação 
pelo Brasil da Convenção lnteramericana sobre a Proteção dos Direitos 
Humanos dos Idosos, concluída no âmbito da Organização dos Estados 
Americanos (OEA), celebrada em Washington, em 15 de junho de 2015. 

Em segundo lugar, vale ressaltar que, em 2018, comemoraremos 70 
anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que fortaleceu a 
compreensão de que todos os seres humanos carecem de direitos mínimos e 
essenciais para que lhes sejam garantidas a liberdade e a autonomia 
necessária para viverem. 

Também em 2018, ficando clara a oportunidade da matéria, 
comemoraremos 15 anos do Estatuto do Idoso, aprovado por meio da Lei nº 
10.741, de 1° de outubro de 2003. 

É, portanto, o momento ideal para que o Brasil volte sua atenção ao 
tema, ainda pouco valorizado pela mídia, mas extremamente essencial para 
todos. 

O objetivo da Convenção lnteramericana sobre a Proteção dos Direitos 
Humanos dos Idosos é promover, proteger e assegurar o reconhecimento e o 
pleno gozo e exercício, em condições de igualdade, de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais da pessoa idosa, a fim de contribuir para 
sua plena inclusão, integração e participação na sociedade. 

O texto foi subscrito pelos Estados Partes da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) com fundamento na identificação da necessidade de se 
instituir um instrumento regional juridicamente vinculante que protegesse os 
direitos humanos dos idosos e fomentasse um envelhecimento ativo em todos 
os âmbitos, sem que seja instrumento limitante de direitos já adquiridos pela 
população idosa no âmbito das suas nações. 

Assim sendo, os países que ainda não contarem com um arcabouço de 
proteção e de· estabelecimento de direitos à pessoa idosa estarão 
comprometidos em fazê-lo para tornar efetivo o que dispõe o texto da 
Convenção. 

Sendo assim, acreditamos que a instituição do ano de 2018 como o 
Ano dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa é oportuna para fortalecer a luta 
daqueles que atuam em defesa da pessoa idosa, especialmente no Brasil, que 
está em plena alteração da pirâmide etária e, em alguns anos, deverá possui 
mais cidadãos e cidadãs idosos do que jovens. 

Além disso, deixa um legado ao mundo ao mostrar que, mesmo 
durante o processo de ratificação, já estamos promovendo ações para tornar 
os direitos humanos da pessoa idosa conhecidos e acessíveis por jovens, 
adultos e por aqueles que já chegaram aos 60 anos de idade. 
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h .tado do l'ara11ú 

Importante também indicar que o presente projeto não incide em novos 
custos ao Poder Executivo, uma vez que as pastas ministeriais já desenvolvem 
campanhas publicitárias e eventos no âmbito de suas competências, sendo 
necessário apenas o ajuste interno para que os recursos sejam, em 2018, 
prioritariamente voltados à valorização da pessoa idosa. 

Ante o exposto, por estarmos convictos da justeza dessa medida, 
conclamamos aos nobres Pares a aprovarem o presente Projeto de Lei. 

Pato Branco, 09 de abril de 2018. 

Vilmar Maccari 
Vereador - PDT 
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A2 Política 

] ustiça Federal 
aceita 22ª 
denúncia contra 
Sérgio Cabral 
Agência Bra~il 

A 7• \Iam Federal Criminal cio Rlo ele 
Janeiro arell011 ncsia semana a 22• de
núncia con1ra o c.x-governador nurnl
nense Sérgio Cabrnl Além de Cabral. 
fo ram denunciados o ex-pr eslden1c da 
Federação do Comércio do Rio (Fcco· 
mérclo-RJ) Orlando DinlL e oulras 1 1 
pessoas, por crluws romu rorrnpçAo e 
lavagem ele dinheiro. 

Segundo o l.linlslério Pliblico Fede
ral (1.IPF). Orlando Ulniz ofer creu 1·an1a
grns indcvhfas a Cabral em benelfcio de 
empresas associadas à Fecomértin·RJ e 
l•nnhém empregon fuuclomlrius fan1as
mas no s ls1c111a Sesr/Scnac (que abrange 
o Serviço Social do r.omérclu e o Serviço 
Nacional <le Apr endlzagem Cornerc lai. ao 
qual a Fecomércio é vinculada). a pedido 
cio cx-gul'crnador. O csquenrn leria movi· 
111en1ado r1uase RS G milhões. 

O MPF diL ainrla que o presidente da 
Fecomérrlo 1·aieu-se por di1·ersas vezes 
cio csq11e111a 1lc la1•,1gern de dinheiro co
mandado por operadores financeiros de 
r.ahral para oc11i1ar e dlsslm11lar a origem 
ll ír l1a de dlnliclrn. 

A denú11cia lambém apon1ou cnl'Oll'i· 
menlo de Wilson Carlos. Ary foilho. Sér· 
glo Caslro de üli1·eh a. o Serji\o. Carlos Xll-
1 Jnda. Jaime l.uiz !.lar lins. João do Cai mo 
l.lonlciro l. lanins. 1.lanud Juàu Pcrti· 
ra. Sônia Ferreira lla1ls1a. Carla Carrnll10 
Hermansson. lone llrasll Xlacedo e Gladys 
Sih•J f'alli clt Caslru Olil•eirJ. 

Em dois rasos. segundo a nan allva 
do l.IPF. duas funrlonár las pagas pela Fe
l umérciu JUb1Hvarn servi~o <l irc lu a Ca
bral. como secretária panlwlar e chefe 
de rolinha. Nos demais casos. funcioná
rias e familiares dos t nvuh·ldos ren:hlam 
sem 1raball 1ar. 

As i11 egularidades começaram ainda 
m1 ano clt 200-1, quando Cabrnl trd prcsl
denle da Assembleia l.eglsla1h•a do Rio de 
Janeir o (fllerjl. e prosseguir am durante 
os dois rnandalos clclc corno gm•cr rrn clor. 

\·l\·,w d1a1iodosl.Jdoeste.com b1 

OIÃRJO 00 SUDOESTE 
6 de abril de 2018 

Câmara lança 2018 como Ano de 
Valorização e Defesa dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa 

l ançamenlo acon1eceu na terça-feira (3), com a presença de Leandre que apresenlou a proposla 

As1essoria 
A Cãinara dn< Dcpuiados 

realizo11, nesra semana, o lan· 
çamcn10 de 20 18 como Ano de 
\111lnrização e Dclr'a do. Dlrri
los Humanos da Pessoa ldos.1. ,\ 
inlria1iva. apr esc111mla pela cle
puiada federal Lcandre Dai Pon
le (PVJ tem como ohjetim prln· 
ripai a sensibilização do pocler 
pühlirn e da sociedade. civil or. 
ganlzada para reali1arem ações 
e reílcxões sobre o em·ell1erl
mento e o papel rln Estado na 
promoção dos direitos humanos 
da populaçào idosa no Br asll. 

,\cerimônia de lança111en10 
aronleceu na IÍJtima lerça·felra 

(3), cm even10 no Sal/lo Nobre 
da Câmara. com a p1 esença de 
par lamcnlarc' e r rpreseurnu1cs 
da sorirdad·e cil'il organi1a,1a Ji . 
gmlos à rausa. 

Em eutrevi,ta ~Agenda C~
marn Nulírlas. l!'andre disse 
a realidade dos Idosos no llr a
'il não é ele consideração e r es
pello. "É preocupanle. princlpal
menlc pela falia de valorlrnçilo. 
pela de'o ir ninaçãn e pelo ele'· 
respeilO e. em especial. pela fa J. 
la ele poli1l r<1s pi'rhllcas que p10-
rejam e gar.1111am 1udn aquilo 
que a lei lraz de direllos às pes
soas Idosas. acresren1ou. 

A lnlclallva ele in'iiluir 

;w 18 como ano ele valurirnçào 
li população Idosa colncicle com 
dala' lmpn11an1cs par a a legi' · 
lação brasileira: 70 anos das De· 
clarações cios Olrelros lhunanos 
e 15 ª"º' do E'laluto cio ldo'o 
(1.el 10.741 /03). ·sno legisla· 
ções que com rcr teza ser l'Clll de 
referência para o mundo. ma' 
lnfellzrnenle nu nosso Pais es
lào dls1an1es de ser 1 ealidade" 
lamentou LC'andre. 

Conheça o projeto 
O prnj~ lo de lei c.'labe· 

tece ações para o ano come
moralil'o corno: um conselho 
curalorial que ser;\ loimado 

por parlamcnlares; lançamen
to da a1uali1açào cio Es1a1u-
1n do Idoso: prémio Zllcla Ar n' 
para cinco personalidades na
cionais que 1rahalha111 na dele
sa tio' rlirc ilm do' ido'º'· pro
jelo lamhém apreseniadu pela 
de pulada Leandre e apr O\•ado 
pelo PlenArlo ela Câmara. e ,e. 
mlnMlo inlernar ional a respel-
10 ela educaçiio para a lerccl
ra icladc. Em uovcmbro haver A 
lamhém sessão solene para u 
dia lnternalional da pessoa 
idosa e a criação da Semana da 
Pessoa !ciosa na Ci\mara para 
volar projclos que beneficiem 
ns ido'º'· 

Tribunal nega tirar tornozeleira de doleira que reclamou não poder ir à praia 
Eslad~o Conlelldo 

Os desembargadores 1L' 8.• Tunna do 
Tr iLunal Regional Federal da 4.• Região (TRF
~). u Trihuna! da Lm'il Ja10. negaram recur
so da doleira Iara Galdir10 da Sil,a. que a111ava 

no gr upo de operadores de Alherlo Yous,ef -
principal clolciro do csq11t 111a ele propinas ins
rnlado na Pe1rohras - e nmrnh·cram o 111oni· 
1oramen10 por 1omoLcleira elc1rónlrn. 

Iara fui t.onch.·nitcla IM Lava Jalu por 

Nós temos o solu(lioJ 

(.~,),.;,\L_ú l 

••· ""1" 1' jitl' • · ' 1 1 tõl! Ulll 

evasão dr rlil'lsas. operação ele lns1llulçào fi. 
nanctir.l irregular. ton upçào alh•a e organi
zação cr lminosa a 1 1 anos e !l meses de rc· 
clusào. mas fez acordo de delação prenriada 
t: wmprc 11t:na cm regime ~l1t:rtu. 

A clefesa requeria ao 1ribunal a relira
da cio cqulpamenlo. alegando \• l ulaç~o ao 
principio da dignldarl~ humana e trJumas 
físicos-. 

Segundo a defesa. a 10111ozeleha cs1a
ria 'mat lnu:andu. ums..-inclo altrgia. rucd· 
rns. be111 romo esllguias preconrel111oso•. 

impedhulo que a ré usasse roupa~ mais cur
hlS ou f1 ~qucnl»S.~e a praia. A d1:ft·s,1 a1gt1· 
111en1ava ainda que u acordo de delação pre
miada "não previa o uso do equlpa111en10". 

Segundou Juiz fcd~r.11 Nil'<lldu llrnmml. 
conl'ur.ulo par a suhs1i111lr u drse111har gador 
federal João Perho Cehran Nero ri11w111c as 
forias. a 1urnozclelrJ elcuônlra ·.; 11111a for
ma de ron1role e garamla de que as condi
ções es1 ipuladas no aco1do de colaboração 
st rilu uunpridas. ~t:11do de~ncn·~':HifiiJ Sllíl 
referência expre\Síl no docu111en10". 

Dr. Leandro Peyneau 
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Estado 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 (ai , , "é ?,2\z:o1'R. 

Pato Branco, ..\:\ \_ç; 4 / zo 12 

~Í~litUVJ u.JJ>@JJLüw:olf 
i&:~1nes Boff ~e~ardt - PSDB 

Presidente 

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

GABINETE DO VEREADOR RODRIGO CORREIA - PSC 

Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Súmula: Requerem dilação de 10 (dez) dias no 
prazo para exarar parecer ao Projeto de Lei nº. 
62/2018. 

· 1 .1 I_ -v\-.1'")*' u> (_ u(\l\,I . \!/.l·< :j' 
Os vereadores, Rodrigo José Correia - PSC, Carlinho Antonio 

Polazzo - PROS, Marines Boff Gerhardt - PSDB, Moacir Gregolin - MDB e Ronalce 
Moacir Dalchiavn - PP no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem a 
dilação de 1 O (dez) dias para exarar parecer ao Projeto de Lei nº.62/2018, o qual institui 
o ano de 2018 como o Ano de Valorização dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em 
alusão à ratificação pelo Brasil da Convenção lntreramericana sobre a Proteção dos 
Direitos Humanos dos Idosos. 

Se faz necessária tal dilação tendo em vista algumas diligências que 
estão sendo tomadas pela Comissão de Justiça e Redação, sendo assim, se faz 
necessária tal dilação no prazo. 

Nestes termos pede deferimento. 
Pato Branco, 25 de abril de 2018. 

Carlinho Ant""~~.......,. 
· Membro 

Rua Ararigbóia, 491 

B.~ < Q..h.J'-11. o< 
R~sé Correia - PSC 

Membro Relator 

Fone: (46) 3224-2243 85.501 -262 

'/ . 
' alchiavan - PP 

RGR 1.23/dVeiJ8 

Pato Branco Paraná 

e-mail: legis lativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 



COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 62/2018 

O Vereador Vilmar Maccari - PDT propôs o Projeto de Lei nº 
62/2018, o qual institui o ano de 2018 como o ano de Valorização e Defesa dos 
Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à ratificação pelo Brasil da 
Convenção lnteramericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. 

O proponente aduz que o objetivo do projeto é estabelecer um 
marco que estimule o desenvolvimento de ações em prol dos direitos das 
pessoas idosas, tendo como fato motivador o processo de ratificação pelo 
Brasil da Convenção lnteramericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos 
dos Idosos, concluída no âmbito da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), celebrada em Washington em 15 de junho de 2015. 

Preceitua ainda que em 2018 comemoramos os 70 (setenta) anos 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos a qual fortaleceu a 
compreensão de que todos os seres humanos carecem de direitos mínimos e 
essenciais para que lhes sejam garantidas a liberdade e a autonomia 
necessária para viverem. 

Após a análise criteriosa dos membros da Comissão de Justiça e 
Redação, especialmente deste relator, constatou-se 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 a tramitação e aprovação do Projeto de Lei em epígrafe. 

É o nosso parecer. 
Pato Branco, 9 de maio de 2018. 

R~ c~·o 
ROdriQ()(;sé Correia - PSC 

Membro Relator 

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

Ronalce Mo1acir Dalchiavan - PP 
Membro 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501 -262 Pato Branco 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.coin.br 
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gânUT4rPeff~ffeO~de, !ll/:r~~U74U'# 
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 --"0:..1<.Jl""À---"'cc"-'°"'---...:o:0o..:Z:::_i_,\ Zu'íulc_.1,_\.'.ei2."""-________ _ 

Pato Branco, oCJ lo5 jZ&il2 

~~G?v~\,\jl0 'táb';i~io Preis de M'ello - PSD 

Presidente 

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



COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 62/2018 

SÚMULA: Institui o ano de 2018 como o "Ano de Valorização e Defesa dos 
Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à ratificação pelo Brasil da 
Convenção lnteramericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos 
Idosos". 

Autor: Executivo Municipal. 

Pretende o proponente, através do Projeto de Lei em epígrafe, 
instituir o ano de 2018 como o "Ano de Valorização e Defesa dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à ratificação pelo Brasil da Convenção 
lnteramericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos". 

Aduz o proponente, em justificativa, a necessidade de estabelecer 
um marco que estimule o desenvolvimento de ações em prol dos direitos da 
pessoa idosa, através de realização de palestras e eventos sobre o tema, 
divulgação da Convenção dos Direitos Humanos dos Idosos por meio de 
material educativo e campanhas publicitárias , articulação conjunta com órgãos 
da administração pública e outras medidas que proponham esclarecer e 
conscientizar a população acerca dos direitos da pessoa idosa. 

Considerando que o Projeto de Lei ora apresentado é de 
interesse público e vem a somar com as ações protetivas a pessoa idosa, a 
comissão de políticas públicas optou por exarar PARECER FAVORÁVEL à 
sua tramitação e aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 11 de maio de 2018. 

~c0af.e~~~~ ~ / M:a;c,ihbl:~rn-li-n - MDB 
Presidente - Relator 

C'/JJ':a 
Vilmar Maccari - PDT 

Membro 

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 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 (k;_ u. ~ f.,z {ZD L8-

Pato Branco, t <U lo5 lzol2. 

José Gilso 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1 500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legis lativo@camarapatobranco.com.br 



Gabinete do Vereador Gilson Feitosa 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Parecer ao Projeto de Lei nº 62/2018 

Autor: Vilmar Maccari - PDT 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Inclui o ano de 2018 como o Ano de valorização e defesa dos Direitos 
Humanos da Pessoa Idosa, em alusão à ratificação pelo Brasil da Convenção 
lnteramericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos. 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria de Vilmar Maccari, pretende incluir o ano de 
2018 como o Ano de valorização e defesa dos Direitos Humanos da Pessoa Idosa, em 
alusão à ratificação pelo Brasil da Convenção lnteramericana sobre a Proteção dos 
Direitos Humanos dos Idosos. 

ANÁLISE 

O Projeto em análise busca incentivar ações de valorização da pessoa idosa, 
no âmbito de suas competências. O autor justifica a importância de estimular ações 
em prol dos direitos da pessoa idosa, promovendo a proteção e reconhecimento das 
condições de igualdade, e de todos os direitos humanos aos idosos. 

Isso porque, segundo o autor do Projeto, o Brasi l tem passado por alterações 
na pirâmide etária, o que acarretará em alguns anos em uma maior quantidade de 
idosos. Sendo assim necessária uma atenção maior a temática, envolvendo toda a 
sociedade para que juntos viabil izem uma sociedade inclusiva e acessível a essa faixa 
etária. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a 
seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 
aprovação por esta Casa de Leis. É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 18 de maio de 2018. 
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