
MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PAAANA GABINETE 00 PREF EllO 

MENSAGEM Nº 75/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Com a presente Mensagem encaminhamos a essa colenda Casa de Leis, o 

incluso projeto, que propõe alterações na Lei Municipal nº 4. 7 42, de 29 de fevereiro de 2016. 

A presente alteração se faz, em razão da necessidade do Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos Municipais, criado pela Lei Complementar nº 7 4, de 23 de 

abril de 2018, integrar a estrutura organizacional do Município de Pato Branco, como 

administração pública indireta. 

Face ao exposto, espera-se que esta proposição seja aprovada pelos membros 

dessa Egrégia Câmara Municipal, em regime de urgência, ao mesmo tempo em que 

reiteramos a Vossas Excelências nossas considerações. 

Gabinete do Prefeito, 19 de ju 
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PROJETO DE LEI Nº .:1 l6 /2018 

Insere o item IV, no artigo 13, da Lei Municipal nº 

4.742, de 29 de fevereiro de 2016. 

Art. 1° O artigo 13, da Lei Municipal nº 4.742, de 29 de fevereiro de 2016, passa a 

viger acrescido do item IV, de acordo com a seguinte redação: 

"IV) Órgãos da Administração Indireta 

- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco -

PATOPREV". 
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Estado do Paran{1 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DE ACORDO COM A TÉCNICA LEGISLATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 116/2018 

Altera dispositivos da Lei nº 4. 7 42, de 29 de 
fevereiro de 2016, que dispõe sobre a Estrutura 
Organizacional do Poder Executivo do Município 
de Pato Branco e dá outras providências. 

Art. 1° O art. 13 da Lei nº 4. 7 42, de 29 de fevereiro de 2016, passa a vigorar 
acrescido do inciso IV, com a seguinte redação: 

"Art. 13 ... 

IV) Órgãos da Administração Indireta 

- Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Pato 
Branco - PATOPREV". 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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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 01.11 '"q ,!\(" (zc12. 

Pato Branco, .y,_s\oí1/?4'1SS.. . ' 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
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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 Ôo,;, , , e l\b \ ôl.01 R . 
• 

Pato Branco, -~ slo&2/Z.nJ)?, 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 ~Fone: (46) 3272-1500 -85501-262 - Pato Branco~ Paraná 
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Estado do Paran:í 

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 Q,;,_ u .. ~ . ..\.\(., \2Dl<& . 

Pato Branco, oL$ \ob/ ZCtíS. . 

José Gils/nW da Silva - PT 

Presidente 
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GABINETE DO VEREADOR RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer ao Projeto de Lei nº 116/2018 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar e emitir 

parecer ao Projeto de Lei nº 116/2018, de 21 de junho de 2018 - Mensagem nº 75/2018 

(Regime de urgência) - Insere o item IV, no artigo 13, da Lei Municipal nº 4742, de 29 

de fevereiro de 2016. 

O projeto em questão, proposto pelo Executivo Municipal, tem como objetivo incluir o 

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais, criado pela Lei Complementar 

nº 7 4, de 23 de abril de 2018, na estrutura organizacional do Poder Executivo do município ~ 1 
de Pato Branco, como órgão da administração pública indireta. ~ 

Desse modo, o presente projeto insere o item IV, no art. 13, da Lei nº 4. 7 42/2016, ~ ~ 
!f t;3 
!li 'f!: elencando o PATOPREV como um órgão da administração indireta do Poder Executivo. 
- lil 

Após análise criteriosa deste relator, compreende-se que a matéria em tela está em ~ 

"'"" consonância com a Constituição Federal. Desse modo, optamos por emitir PARECER~ iº 
FAVORÁVEL à sua tramitação. ~ 

!;g 

É o nosso parecer. 

Pato Branco, 21 de junho de 2018. 

,,~ 
\\'' 

Ronalce Moacir ~chi~ - PP 

Membro - Reli or 

r 
~ ,_.. 

olazzo - PROS 
lí J, -<) /Jl/, t,/tl(k),,,,.,,Ji-
M~ês Boff "(/frh'af dt - PSDB 

Presidente 

. R.~d}lLOO Cfl>V\_(t .Q_ 
Rodrigo J8sé Correia - PSC 

Membro 
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GABINETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - MDB 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 116/2018 

Autor: Executivo Municipal. 
Relator: Moacir Gregolin- MDB 
Entrada na Comissão: 26/06/2018 
Súmula: Insere o item IV, no artigo 13, da Lei Municipal nº 4. 7 42, de 29 de 

fevereiro de 2016. 

RELATÓRIO. 

A proposição é necessária para que o Instituto de Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais integre a estrutura organizacional do Município de Pato ~ l 
Branoo. i » 

~ i 
VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, 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. 

~º~ª~J~~ 
Presidente 

Vilmar Maccari - PDT 
Membro 
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Estado do Paraná 

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 regulamentação 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 Vilmar 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 N~. 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 Fabricio, 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 N° 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 cJe 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 foi 
assinada pelos de competênc~a. 
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GABINETE DO VEREADOR MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER: Projeto de Lei n 116/2018, que Insere o item IV , no artigo 13, da lei municipal n 
4742, de 29 de fevereiro de 2016. 

Súmula- :. Projeto de Lei n Projeto de Lei n 116/2018, que Insere o item IV , no artigo 13, da 
lei municipal n 4742, de 29 de fevereiro de 2016. 

Refere-se ao Projeto de Lei n Projeto de Lei n Projeto de Lei n 116/2018, que Insere o item 
IV , no artigo 13, da lei municipal n 4742, de 29 de fevereiro de 2016, passa a viger acrescido 
do item IV, de acordo com a seguinte redação: 

"IV) Orgão da Administração indireta 
-Instituto de Previdênca dos Servidores Públicos Municipais de Pato Branco. 

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 Glll i~A - PT PRESIDE~E-
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