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

O vereador infra-assinado, Rodrigo José Correia - PSC, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, apresenta para a apreciação do douto plenário e 
solicita o apoio dos nobres pares para a aprovação do seguinte projeto: 

PROJETO DE LEI Nº J lJi/2018 

Cria no âmbito do Município de Pato Branco o 
Projeto "ELES" voltado à orientações, 
informações, troca de vivências para os homens 
participantes dos grupos de Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
realizado pelo município e dá outras providências. 

Art. 1° Fica criado no âmbito do Município de Pato Branco o Projeto 
"ELES" voltado à orientar, informar, trocar vivências entre os homens participantes dos 
grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo realizado pelo 
município. 

§ 1 ºAs ações de que trata o "caput" deste artigo serão organizadas pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social. 

§ 2° Fica a Secretaria Municipal de Assistência Social autorizada a 
estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos públicos, iniciativa 
privada e instituições religiosas com o .objetivo de realizar ações e movimentos 
relativos à saúde, a1,1toconhecimento, convivência social , relacionamento, 
comportamento, grupos de apoio. 

Art. 2° Dentre as ações e procedimentos que poderão ser realizados 
visando à consecução do objeto que trata esta lei, poderá a Secretaria Municipal de 
Assistência Social realizar palestras, simpósios, peças teatrais e outros que julgar 
pertinentes. 

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

Pato Branco, 18 de junho de 2018. 

R~ CQh.h\). o 
Rõdrlgjosé Correia 

Vereador - PSC 
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Estado cio Paraná 

JUSTICATIVA 

O escopo da presente demanda é proporcionar um espaço de orientação, 
informação, troca de vivências, encaminhamentos à rede de atendimento local e 
atendimentos de forma descentralizada nos bairros e com os grupos de apoio aos homens 
que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, visto que atualmente o 
Município de Pato Branco, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social tem 
intensificado suas ações em prol de todos os segmentos populacionais, tendo assim um 
olhar mais aguçado para os homens que participam dos grupos do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, com foco em suas necessidades, expectativas e 
principalmente em seus anseios frente às situações da vida. 

O projeto "Eles" em sua essência tem como objetivo trabalhar com os 
homens, de modo que estes vislumbrem novas perspectivas de vida, consistindo em 
estratégias diversas como a orientação, acompanhamento, relacionamento, convívio social 
entre outros. Frisa-se que as estratégias descritas são realizadas pelos técnicos das duas 
unidades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS existentes. 

Importante ainda ressaltar que todas as atividades são possíveis com o 
mediante parceria com entidades pública$ e privadas, instituições governamentais e não 
governamentais, instituições de ensino superior, comunidades terapêuticas, instituições 
religiosas, grupos de apoio e União de Bairros. 

Posta assim a questão, é de dizer que cada membro tem participação 
relevante no grupo, pois, cada um possui representatividade diversa no núcleo familiar, seja 
ele avô, pai, filho, neto, irmão, sobrinho ou cunhado, esse indivíduo receberá apoio, 
orientação e auxílio nas questões relativas à saúde, qualidade de vida, ética, por meio de 
troca de experiências. 

Face as considerações acima expostas, friso a importância da aplicação de 
ações que visem melhorar significativamente a qualidade de vida dos homens atendidos 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social, oportunizando a cada um a chance de ter 
dias melhores através do auxílio e fortalecimento recebidos. 

Rodri'õ José Correia 
Vereador -PSC 

~#~ 
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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 l tA tJ.- l l z. /w 18 . 

Pato Branco, r;Qo lo h /7A )/ <-3. 

J0 '{lt$ td,f~~ ~nis B<iff ~~rh t - PSDB 

President 
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GABINETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - MDB 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 112/2018. 

Autor: Rodrigo José Correia - PSC. 
Relator: Moacir Gregolin- MDB 
Entrada na Comissão: 25/06/2018 
Súmula: Cria no âmbito do Município de Pato Branco o Projeto "ELES" voltado à 
orientações, informações, troca de vivências para os homens participantes dos grupos de 
Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizado pelo município e dá outras 
providências. 

ANÁLISE 

o Vereador proponente pretende criar um programa voltado ao público masculino, a fim de 
incentivar ações que visem fortalecer os laços e também poder melhor orientar quanto a 
questões de saúde e bem estar social. 

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, 04 de julho de 2018. 

~!il~ 
Ronalce Moacir Dai ~ i n- PP 

Membro 

Carlinho Ant~o- PROS 
Membro 

~fítttG~~Jg 
Presidente 

~~é~~c 
Membro 

~mlr~"'~ 
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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 1 nterno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de Oo, u '" J J O!. (ao IR · 

Pato Branco, <05 /<D'f /7.f)lf;. 
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 112/2018 

SÚMULA: Cria no âmbito do Município de Pato Branco o Projeto "ELES" voltado a 
orientações, informações, troca de vivências para os homens participantes dos grupos 
de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizado pelo município e 
dá outras providências. 

Autor: Vereador Rodrigo José Correia - PSC. 

Pretende o autor do projeto de lei em tela, o vereador Rodrigo José 
Correia - PSC, através desta proposição, criar no âmbito do Município de Pato Branco 
o Projeto "ELES" voltado a orientações, informações, troca de vivências para os 
homens participantes dos grupos de Serviços de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos realizado pelo município e dá outras providências". 

A intenção do legislador, conforme justificativa é, proporcionar um 
espaço de orientação, informação, troca de vivências, encaminhamentos à rede de 
atendimento local e atendimentos de forma descentralizada nos bairros e com os 
grupos de apoio aos homens que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas 
Sociais, visto que atualmente o Município de Pato Branco, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social tem intensificado suas ações em prol de todos os 
segmentos populacionais, tendo assim um olhar mais aguçado para os homens que 
participam dos grupos do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos-SCFV, 
com foco em suas necessidades, expectativas e principalmente em seus anseios 
frente às situações da vida. 

O projeto "Eles" em sua essência tem como objetivo trabalhar com os 
homens, de modo que estes vislumbrem novas perspectivas de vida, consistindo em 
estratégias diversas como a orientação, acompanhamento, relacionamento, convívio 
socia l entre outros. Frisa-se que as estratégias descritas são realizadas pelos técnicos 
das duas unidades do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS existentes. 

Considerando que a matéria tem interesse público optamos por 
exarar PARECER FAVORÁVEL à sua tramitação e aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 09 de julho de 2018. 

· º· ~~ 1\M.t\ ~ ~re)s de M 1 - D-
Presidente 

// 
#! /X--lVi~ar Maccari - PDT 

Membro - Relator 
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Estado do Paraná 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano .de 2018, 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 nº117/2018, "Revoga a Lei 3.038, de 21 de novembro 
de 2008", o relator Moacir Gregolin, acompanhado dos demais vereadores, deliberou pelo parecer 
favorável à regular tramitação da matéria. O Projeto de Lei nº 114/2017, "Institui o Outubro Rosa, no 
Município de Pato Branco, Paraná e dá outras providências", o relator Moacir Gregolin, teve o 
parecer favorável à regular tramitação, por unanimidade dos votos dos vereadores componentes da 
comissão. O Projeto de Lei nº 11/2018, "Inclui no calendário oficial de festas e comemorações do 
município de Pato Branco, a "Semana da Adoção de Cães e Gatos" e dá outras providências", de 
relataria do vereador Vilmar Maccari, os edis deliberaram pelo parecer favorável à regular tramitação 
da matéria. O Projeto de Lei nº 60/2018, "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, juntamente com os demais edis, deliberaram pelo parecer favorável à regular tramitação e 
aprovação da matéria. O Projeto de Lei nº 88/2018, "Dispõe sobre a garantia às parturientes do 
direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, no 
âmbito do município de Pato Branco", o membro relator, vereador Vi lmar Maccari, juntamente com os 
votos dos demais componentes, deliberou pelo parecer favorável à regular tramitação e aprovação 
da matéria. O Projeto de Lei nº 101/2018, o qual "Institui a Semana de Incentivo ao Parto Normal e 
Humanizado no município de Pato Branco e dá outras providências", os vereadores componentes da 
comissão, deliberaram por unanimidade, pelo parecer favorável à regu lar tramitação e aprovação da 
matéria", O Projeto de Lei nº 112/2018, "Cria no âmbito do Município de Pato Branco o Projeto 
"ELES" voltado à orientações, informações, troca dé vivências para os homens participantes dos 
grupos de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizado pelo município e dá outras 
providências", os edis deliberaram pelo parecer favorável a regular tramitação e aprovação da 
matéria. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente ata que após lida e aprovada foi 
assinada pelos de competência. 

Pato Branco, 09 de julho de 2018. 

ªG~ry~~lJL r~'g~iciõt>~c'ie ivf~~o 
Presidente 

JLÚ!-) . 
lr?án&rfr~tíStâvo Lamp 

Assessor Parlamentar 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 8550 1-262 Pato Branco Paraná 
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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 ~IÍ- u'': ~,\ ~W'.M:'J \ Q . 

Pato Branco, o'J lo3 j1.c11'R -

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



Excelentíssimo Senhor 
Joecir Bernardi 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 56/2018 

Requer seja oficiado a Secretaria de Assistência 
Social, deste municipio, solicitando parecer sobre o 
projeto de lei 112/2018, denominado de "Eles". 

O vereador infra-assinado, MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA - PSD, requer seja 
oficiado a Secretaria de Assistência Social, deste municipio, solicitando parecer 
a respeito, do projeto de lei 112/2018, que trâmita nesta casa de leis, que cria no 
ambito do município de Pato Branco o projeto denominado de "Eles". 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Pato Branco, 07 de agosto de 2018. 

Marco Ant9ni 

vei;,radlr 

Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501 -262 Pato Branco 
Paranáe-mail: legislativo@camarapatobranco.corn.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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Secretaria de Assistência Social 

Ofício nº 209/18 Pato Branco (PR) em 17/08/20"18. 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos a resposta da proposição relativa ao Oficio nº 5·1512018- DL: 

V'Lil ~-U Q. \~Y6. 

Proposição nº 56/2018 

PROJETO DE LEI 1\1º / 2018. 

Cria no âmbito do Município de Pato Branco o 
Projeto "ELES" voltado às orientações, informações, 
troca de vivências para os homens participantes 
dos grupos do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos realizado pelo Município 
e dá outras providências. 

Art. 1° Fica criado no âmbito do Município de Pato Br·anco o Projeto "ELES" voltado 

às orientações, informações, troca de vivências para os homens participantes dos grupos do 

Serviço ele Convivência e Fortalecirnento de Vínculos rea lizado pelo município e dá outras 

providências. 

§ 2º Fica a Secretaria Municipal de Assistência Social autor·izada a estabelecer 

parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos públicos, iniciativa privada e instituições 

religiosas com o objetivo de realizar ações e movimentos relativos à saúde, autoconhecimento, 
convivência social, relacionamento, comportamento. 

Rua Teófilo Augusto Loiola, 264 - Bairro Sambugaro CEP: 05.50 2·•100 - l'one. (0•16) 3225-55·1·1 - En1nil. admsoc1al@polobranco.pr.gov hr 



Secretaria de Assistência Social 

JUSTIFICATIVA 

Atualmente, o Município de Pato Branco, po1· meio da Secretaria Municipal de 

Assistência Socíal tem intensificado suas ações em prol de todos os segmentos populacionais, 

tendo assim um olhar mais aguçado para os homens que participam cios grupos cio Serviço ele 
Convivência e Fortalecimento ele Vínculos-SCFV, com Foco em suas necessidades, expectativas e 

principalmente em seus anseios frente às situações ela vicia. 
O projeto "Eles" em sua essência tem como objetivo trabalhar com os homens, ele 

modo que estes vislumbrem novas perspectivas de vicia, consistindo em estratégias diversas 

como a orientação, acompanhamento, 1·elacionamento, convívio social enti·e outros. Frisa-se que 

as estratégias desci-itas são realizadas pelos técnicos elas duas unidades cio Centro ele 

Referência ele Assistência Social-CRAS existentes, mediante as cliretr·izes estabelecidas pelo 

Serviço ele Convivência e Fortalecimento ele Vínculos-SCFV. 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 
JOECIR BERNARD! 

Anne Cristine Gomes da Silva Cavali 
Secretária de Assistência Social 

Presidente ela Câmara Municipal 
Pato Branco - Paraná 
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Estado do Pnran{1 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER: Ao projeto de lei n 112/2018 que cria no ambito do municipio de Pato 
Branco o projeto "Eles" voltado a orientações, informações, troca de vivências 
para os homens participantes dos grupos de serviços de Convivência e 
fortalecimento de vínculos, realizado pelo municipio e dá outras providências. 

Súmula-: Ao projeto de lei n 112/2018 que cria no ambíto do municipío de Pato 
Branco o projeto "Eles" voltado a orientações, informações, troca de vivências para 
os homens participantes dos grupos de serviços de Convivência e fortalecimento de 'TI ~ 
vínculos, realizado pelo município e dá outras providências.e fica a Secretaria i ~ 
Municipal de Assistência Social autorizada a estabelecer parcerias com entidades g. ~ 
da sociedade civil , orgãos publicas e todos os movimentos sociais e grupos de º .., 
apoios relacionamento e comportamento, convivência social e iniciativa privada. ~ ~ 

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, 06 de setembro de 2018. 

L:; ""k 

llíÍARANOSKI- PV 

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