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Os membros da Mesa Diretora, Joecir Bernardi (Presidente); Ronalcefr E\ 

Moacir Dalchiavan (Vice-presidente); Moacir Gregolin (1° Secretário) e Marines Boff~ ~ 
Gerhardt (2° Secretária), infra-assinados, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 6 ã 
apresentam para a regimental tramitação, apreciação e discussão ao douto e soberano~ ;g 
Plenário desta Casa de Leis e pedem apoio dos nobres pares para a sua aprovação o ~ 
seguinte Projeto de Lei: ~ 

~ 

PROJETO DE LEI Nº 1 Z.Z /2018 

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.670 de 
30 de setembro de 2015, que criou o Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 

Art. 1° O inciso IV do art. 8° da Lei nº 4.670, de 30 de setembro de 2015, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 8° .. . 

IV. Secretaria Municipal de Educação e Cultura." (NR) 

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

Sala das Sessões, em 3 de julho de 2018. 

Joe 
t? 

Ronalce Mo ir Dalchiavan - PP 
Vice- residente 

in-MDB 

...... . -
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Estado do Paraná 

JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei visa alterar o inciso IV, do art. 8° da Lei Municipal 
nº 4.670 de 30 de setembro de 2015, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 

A alteração do referido inciso é em decorrência de uma solicitação do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CMDPD, que conforme 
deliberação em reunião ordinária, e já com aval da Secretaria de Educação, o colegiado 
deliberou pela inclusão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura como órgão com 
cadeira no colegiado em substituição da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, permanecendo o colegiado com dez membros. 

Sem maiores digressões, colocamos o projeto para a discussão e deliberação 
deste Douto Plenário. 

Sala das Sessões, em 3 de julho de 2018. 

Joeci;;;Ji/ifl SD 
Pre "dente 

Ronalce Moacir Da iavL - PP 
Vice-Presidente 

~'- ·:~ ~ ~Boff Ge ard - PSDB 
2ª Secretá ia 
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Ofício Nº 02/2018 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA - CMDPD 

Rua Teófilo Augusto Loiola, 264 - Bairro Sambugaro 
CEP 85502-480 

Fone: (46) 3225-5544 
Pato Branco - Paraná 

Pato Branco, 11 de abril de 2018. 

Assunto: Pedido de alteração da Lei Municipal Nº 4.670 de 30 de setembro de 2015. 

Prezado Senhor, 

Cumprimentando Vossa Senhoria, valho-me do presente para reiterar o pedido de 

alteração da Lei Municipal Nº 4.670 de 30 de setembro de 2015, que cria o Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, solicitado através do Ofício 001/2017 

deste Conselho encaminhado à Câmara de Vereadores. 

Conforme deliberado em reunião ordinária, realizada em onze de abril de dois mil e 

dezoito, e já com o aval da Secretaria de Educação, o colegiado deliberou pela inclusão 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura como órgão com cadeira no colegiado, em 

substituição da Secretaria Municipal d.e Desenvolvimento Econômico, permanecendo o 

colegiado com dez membros. 

Assim, solicitamos a alteração do Inciso IV, do Art. 8° da referida Lei, com a 

inclusão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com representação no Conselho 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, entendendo que esta secretaria tem 

muito a contribuir com as ações desenvolvidas por este Conselho. ~~·~ 
R ~~ 

Atenciosamente, ~ ~ 

are Gabrielli 
Presidente 

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

Ao Senhor: 
Joecir Bernardi 
Presidente 

Carnara Municipal de Vereadores 

PATO BRANCO - PR 
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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 

M un ici pa 1, o projeto de _Q~µ,_,;..__,1~1~"''--·"'L-·2· ~il"-1\."'d~C~;\ ~&'--'-----------

Pato Branco, --"'\u"""~ ..,,_,l o"-J.._· ..._1-zo"""""l..,_"R._.=----------

rÍ~uw> fd!J! _f) v. ,,,1'. · , ulf 
Mãrmes Botf/Gfharnt - PSDB 

Presidente 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 122/2018 

Aut r: Joecir Bernardi - SD, Ronalce Moacir Dalchiavon - PP, Moacir Gregolin 
- P DB e Marines Boff Gerhardt - PSDB. 
Rela or: Carlinho Antonio Polazzo - PROS 
Sú ula: Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.670, de 30 de setembro de 
201 , que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência. 

TÓRIO 

Atra és do Projeto em análise, os Vereadores proponentes, membros da mesa 

diretora, b scam o apoio dos nobres pares para aprovação do projeto de lei que visa 

alterar disp sitivo da Lei Municipal nº 4.670, de 30 de setembro de 2015, que criou;3b ~ 

Conselho unicipal dos Direitos da Pessoa com deficiência. ~ ~ 
Em ua justificativa os proponentes destacam que a alteração do inciso IV, !' ~ 

art. 8° da encionada lei é em decorrência de uma solicitação do Conselho Municip'ãl ~ ,, 
dos Direito da Pessoa com Deficiência - CMDPD, que conforme deliberação 61}1 ~ 

reunião ordinária, inclusive com aval da Secretaria de Educação, o colegiado deliber~ !t§ 
[d g 

pela inclus o da Secretaria Municipal de educação e Cultura como órgão com cadei~ ;g 
t;; 

no colegia o em substituição à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômic~·· , 

permanece do o colegiado com dez membros. ,, 
tl:: 
~ 

Con iderando ser uma mera substituição de membro que compõe o referido 

conselho, nclusive com a entrada de uma secretaria muito importante, que é a 

Secretaria e Educação e Cultura, fica evidente que a proposição não possui óbices a 

sua tramita ão e aprovação, do ponto de vista de justiça e redação. 

1 



Estado do Paraná 

Con iderando a análise anteriormente exposta, onde está evidente os benefícios 

e alcance ocial deste projeto de lei, opino favoravelmente a tramitação, bem como a 

aprovação 

Assi , diante das alegações e considerações apresentadas, opto por exarar 

PARECER FAVORÁVEL, a regular tramitação e aprovação da presente matéria. 

É o arecer, SMJ. 

Pato Branco, 05 de setembro de 2018. 

Carl nho An zzo-PROS 

Ron 

\ ) 
Ice Moa~~ Dalc~van - PP 

Membro 

/~f&tJJl,?> RrJJ C1Ji~J.;),1_/1t
~inesl3off <3~/ h~Cít~sõB-

Presidente 
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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 (ai u.. ~ ...f 22.- ! Zá) l8-

Pato Branco, o5 l09 { Zal ~ · 

/ 
~:::/0 

Vilmar Maccari 

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 1 O (dez) dias do mês de setembro do ano de 2018, reuniram-se os membros da Comissão de 
Políticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Ednilson Carlos Bertol (Membro) e 
Vilmar Maccari (Presidente) para deliberarem sobre os projetos de competência desta comissão e o 
assessor parlamentar Leandro Gustavo Lamp para secretariar a reunião. Foi aberta a presente 
reunião e em seguida foi explanado sobre o Projeto de Lei Nº 150/2018, "Institui o "Dia do Mamaço" 
no âmbito do Município de Pato Branco", de relataria do vereador Vilmar Maccari , os membros da 
comissão deliberaram pelo parecer favorável a regular tramitação da matéria. O Projeto de Lei Nº 
122/2018, que "Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.670 de 30 de setembro de 2015, que criou o 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, os membros da comissão, por 
unanimidade, optaram pelo parecer favorável à regular tramitação da matéria". Nada mais havendo 
a ser tratado, lavramos à presente ata que após lida e aprovada foi assinada pelos de competência. 

Pato Branco, 1 O de setembro de 2018. 

/ 

'~!.!:!: 
Presidente 

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

PARECER: Projeto de Lei nº 122/2018 

SÚMULA: Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.670, de 30 de setembro de 
2015, que criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Autor: Mesa Diretora 

Pretende o Proponente, através do Projeto de Lei em epígrafe, 
alterar dispositivo da Lei Municipal nº 4.670 de 30 de setembro de 2015, que 
criou o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

Trata-se da alteração do inciso IV, do art. 8º, decorrente de uma 
solicitação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência -
CMDPD, que após reunião ordinária , em abril do deste ano, deliberou pela 
inclusão da Secretaria Municipal de Educação e Cultura como órgão com 
cadeira no colegiado, substitu indo a atual Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico. 

Considerando a legalidade do incluso projeto e atendendo o que 
preceitua o art. 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco, 
opto por exarar PARECER FAVORÁVEL à regular tramitação da matéria. 

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

Presidente 
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