
Exmo. Senhor 
Joecir Bernardi 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

A vereadora infra-assinada, Marines Boff Gerhardt - PSDB, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, apresenta para a apreciação do douto Plenário e solicita apoio dos 
nobres pares para a aprovação do seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº .l.c;tJ./2018 

Institui o "Julho Dourado" mês para reflexão e 
promoção de eventos sobre a saúde de animais 
de rua e animais domésticos de estimação e a 
importância da prevenção de zoonoses. 

Art. 1° Fica instituido no âmbito do Município de Pato Branco o "Julho 
Dourado", mês de reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e 
animais domésticos de estimação e a importância da prevenção de zoonoses, a ser reali
zado anualmente durante o mês de julho. 

Parágrafo único. A instituição do "Julho Dourado" tem, entre outros, os 
seguintes objetivos: 

1- promover ações que tragam qualidade de vida aos animais de rua e 
animais domésticos de estimação; 

li- promover palestras, sem1nanos, campanhas, mobilizações e outras 
atividades que permitam estimular a sensibilização da população acerca da importância de 
medidas preventivas de zoonoses e de instrução para o zelo com animais de rua e animais 
domésticos de estimação; 

Ili- contribuir para a melhoria dos indicadores relativos à saúde dos animais 
de rua e animais domésticos de estimação; 

IV- promover intercâmbios visando ampliar o nível de resolutividade das 
ações direcionadas à saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação por 
meio de integração da população, órgãos públicos, privados e organizações não 
governamentais que atuam na área de defesa animal; 

V- divulgar os preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais da Organização das Nações Unidas - ONU e da Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura - Unesco. 
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Art. 2° O "Julho Dourado" passa a integrar o Calendário Oficial de Eventos 
do Município de Pato Branco. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 11 de junho de 2018 
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JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Lei em questão visa incluir no Calendário Oficial de Eventos .do 
município de Pato Branco, o "Julho Dourado", um mês de reflexão e promoção de eventos 
sobre saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação, os conhecidos Pets, e 
a importância da prevenção de zoonoses. 

O objetivo é trazer maior consciência sobre cuidados e o abandono de 
animais domésticos, assim como suscitar o debate e promover ações que tragam 
qualidade de vida aos animais de rua e animais domésticos de estimação. 

A questão dos animais domésticos e animais de rua precisa ser abordada, já 
que no nosso município é contamos com população imensa de animais abandonados, 
especialmente cães e gatos. Precisamos promover a conscientização sobre a posse 
responsável, fomentar campanhas de castração e ações preventivas de zoonoses, assim 
como campanhas de adoção. 

Outro objetivo do Julho Dourado, assim como existem o Outubro Rosa e o 
Novembro Azul, é promover intercâmbio de experiência e ações concretas direcionadas à 
saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação, com a participação da 
população, órgãos públicos, privados e organizações não governamentais que atuam na 
área de defesa animal. 

~t'&1t4«.~ Vereado:aGt/~~~'(J~~t~ 
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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 

M u n ici pa 1, o projeto de _.(k__,-____,l.....,.>.,,__~___,,..,J.-a ...... 2_(.J ......... o ...... fR.......__. _________ _ 

Pato Branco, 13 lot-.(<XDJR . 

~iíffe~~B 
Presidente 
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GAB INETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - MDll 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 100/2018. 

Autor: Marines Boff Gerhardt - PSDB. 

Relator: Moacir Gregolin- MDB 

Entrada na Comissão: 13/06/2018 

Súmula: Institui o "Julho Dourado" mês para reflexão e promoção de eventos sobre a 
saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação e a importânc ia da 
prevenção de zoonoses. 

ANÁLISE 

A Vereadora proponente demonstra preocupação com as questões de saúde animal , e busca incluir no 
calendário oficial de eventos de nosso Município esse tema. 

Nesse sentido, entendo que o tema seja pertinente, uma vez que quando temos animais saudáveis em 
nossa convivência nossa socialização e bem estar tem um acréscimo significativo. Da mesma forma 
quando isso ocorre de forma contrária, com animais doentes em nossos lares e vias públicas, os 
sentimentos e riscos para moléstias são fatores reais. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, e entendendo ser de interesse público e estando dentro da legalidade, 

optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer. 

Pato Branco, '~"nho de 2018. 

\ /l 
Ronalce Moacir D'11chiavan- PP 

Membro 

Carlinho 

~!~'#-~' 
Presidente 

Q r\ ri L. .·rV'\ ~ 
R~~rreia - PSC 

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 

M u n ici pa 1, o projeto de -"'~"""'"; ~• .... i._.?__..J..._.....c#·'+; /~Z.i~í'"'"/_,__R~·~----------

\:~i~J?~~~~k~ 
Presidente 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 100/2018 

SÚMULA: Institui o "Julho Dourado" mês para reflexão e promoção de 
eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação e 
a importância da prevenção de zoonoses. 

Autor: Vereadora Marinês Boff Gerhardt - PSDB. 

Pretende a autora do projeto de lei em tela, a vereadora Marinês Boff Gerhardt 
- PSDB, através desta proposição, instituir o "Julho Dourado" mês para 
reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais 
domésticos de estimação e a importância da prevenção de zoonoses. 

A intenção da legisladora, conforme justificativa é que o Projeto 
de Lei em questão visa incluir no Calendário Oficial de Eventos do 
Município de Pato Branco, o "Julho Dourado", um mês de reflexão e promoção 
de eventos sobre saúde de animais de rua e animais domésticos de estimação, 
os conhecidos Pets, e a importância da prevenção de zoonoses. 

O objetivo é trazer maior consciência sobre cuidados e o 
abandono de animais domésticos, assim como suscitar o debate e promover 
ações que tragam qualidade de vida aos animais de rua e animais domésticos 
de estimação. 

A questão dos animais domésticos e animais de rua precisa ser 
abordada, já que no nosso município é contamos com população imensa de 
animais abandonados, especialmente cães e gatos. Precisamos promover a 
conscientização sobre a posse responsável, fomentar campanhas de castração 
e ações preventivas de zoonoses, assim como campanhas de adoção. 

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, 02 de julho de 2018. 

~~~diM~J~-
Presidente 

Vilmar Maccari - PDT 
Membro - Relator 
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 02 (dois) dias do mês de julho do ano de 2018, às 16h, reuniram-se os membros da Comissão de Políticas 
Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Fabricio Preis de Mello (Presidente) e Vilmar Maccari 
(Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta comissão e o assessor parlamentar 
Leandro Gustavo Lamp para secretariar a reunião. 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 60/2018, que "Torna obrigatória à disponibilização de cadeiras de rodas nas Agências Bancárias de 
Pato Branco, Paraná para atendimento às pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos ou com 
mobilidade reduzida de caráter permanente ou transitório", o relator da matéria vereador Vilmar Maccari 
explanou aos demais que solicitará novamente parecer jurídico da casa, tendo em vista o parecer emitido pela 
FEBRABAN, para posteriormente exarar parecer à matéria. O Projeto de Lei nº 188/2017. que "Acrescenta e 
altera dispositivos à Lei nº 2.774, de 29 de maio de 2007, dispondo sobre a regu lamentação da colocação e 
retirada das caçambas (Brook) usadas na remoção de entulhos no Município de Pato Branco e dá outras 
providências", o relator da matéria vereador Vi lmar Maccari fará análise da resposta encaminhada pelo 
departamento jurídico do executivo municipal, encaminhada a esta casa de leis através do ofício nº 
47/2018/DA, na data de 02 de julho de 2018, para então exarar parecer a matéria. O Projeto de lei nº 
100/2018, que "Institui o "Julho Dourado" mês para reflexão e promoção de eventos sobre a saúde de animais 
de rua e animais domésticos de estimação e a importância da prevenção de zoonoses", de relataria do vereador 
Vilmar Maccari, a comissão exarou PARECER FAVORÁVEL a matéria, acompanhado com os votos dos 
demais vereadores. O Projeto de Lei Complementar nº 02/2018. que "Insere o§ 3º no artigo 60, revoga os§ 
6º do artigo 76 e§ 6º do artigo 80 e altera o artigo 11 O, da Lei Complementar nº 7 4, de 23 de abril de 2018", o 
relator da matéria vereador Maccari, acompanhado com os demais componentes da comissão, deliberaram 
pelo PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação da matéria. O PROJETO DE LEI W .120/2018, que "Altera 
disposições da Lei Municipal nº 4.742, de 29 de fevereiro de 2016, que trata da estrutura administrativa e de 
cargos comissionados do Município de Pato Branco", o relator da matéria vereador Fabrício, solicitou através de 
requerimento, maiores esclarecimentos técnicos acerca da matéria para então exarar parecer, já o vereador 
Maccari, posicionou-se seu favorável a matéria sem ressalvas, o vereador Moacir Gregolin buscará 
esclarecimentos acerca da proposição, para verificar a possibilidade de atrelar o plano de progressão das 
babás bem como a reposição do piso salarial dos servidores públicos municipais, para então exarar seu voto à 
proposição. O PROJETO DE LEI Nº 181/2017, que "Cria no âmbito do município de Pato Branco o "Programa 
Maria Maria" e da outras providências", de relataria do vereador Moacir Gregolin, os pares deliberaram por 
exarar PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação da matéria. O PROJETO DE LEI Nº 102/2018, que 
"Institui a Semana de Combate e Prevenção ao Trabalho Infantil no município de Pato Branco e dá outras 
providências", de relataria do vereador Moacir Gregolin, os pares deliberaram por exarar PARECER 
FAVORÁVEL à regular tramitação da matéria. O PROJETO DE LEI Nº 116/2018, que "Insere o item IV, no 
artigo 13, da Lei Municipal nº 4.742, de 29 ~e fevereiro de 2016", de relataria do vereador Moacir Gregolin, os 
pares deliberaram pelo PARECER FAVORAVEL à regular tramitação da matéria. Por fim, voltou à discussão 
do PL nº 120/2018, onde a comissão optou por exarar parecer, somente com o recebimento das respostas 
pertinentes a matéria. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente ata que após lida e aprovada fo i 
assinada pelos de competênc_ia. 
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/~(~ 
Membro 
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Fabricio Prei de Me lo 

Presidente 

tW !J_j 'e_~ ~eandro ~'Stav/{~ITJP · 
Assessor Parlamentar 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

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

Legislativo Municipal, o projeto de \ki , "e .ioo 17.0\'.R-

Pato Branco, ?i lo-:i-/wtR · 

José Gilso 
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GABINETE DO VEREADOR MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER: Projeto de Lei n 100/2018, que Institui o "Julho Dourado", mês para a 
promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de 
estimação e a importância da prevenção de zoonoses. 

Súmula- : Projeto de Lei n 100/2018, que Institui o "Julho Dourado", mês para a 
promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de o 

=<' "" estimação e a importância da prevenção de zoonoses. ~- $ 
§ .. 
ó ~ Refere-se Projeto de Lei n 100/2018, que Institui o "Julho Dourado", mês para a 

promoção de eventos sobre a saúde de animais de rua e animais domésticos de 
estimação e a importância da prevenção de zoonoses.a ser realizado anualmente 
durante o mês dfe julho. 

Após Analise entendemos que o projeto encontra-se apto a seguir seu tramite normal, em 
conformidade com as normas e com a legislação que o regem, emitimos o PARECER 
FAVORAVEL a aprovação da referida matéria. 

Pato Branco, 04 de julho de 2018. 

JOSE GIL 
PRESIDE 

MARCO ANTONIO AUGUST 
MEMBRO- Relator 
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