
Exmo. Senhor 
JOECIR BERNARD! 

htado do l'arnnú 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O vereador infra-assinado, Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, 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 l if; /2018 

Institui a Semana dos Profissionais da Educação no 
município de Pato Branco e dá outras providências. 

Art. 1° Fica instituída no Município de Pato Branco a Semana dos 
Profissionais da Educação, a ser comemorada anualmente na semana do dia 6 de 
agosto, em alusão ao Dia Nacional dos Profissionais da Educação - Lei nº 13.054, de 22 
de dezembro de 2014. 

Art. 2° Durante a Semana dos Profissionais da Educação, a Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura promoverá palestras, fóruns, entre outras ações com o 
objetivo de valorizar e reconhecer a categoria e os profissionais da educação que formam 
a comunidade escolar. 

Art. 3° Fica a "Semana dos Profissionais da Educação" inclusa no 
Calendário Oficial de Eventos do Município de Pato Branco, Paraná. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na da de sua publicação. 

Pato Branco, 6 de agosto de 201, . 

Ronalce Moacir Dalc av<)Al_ PP 
Proponente 
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E'.'>ladn 1!0 l'aran:í 

Justificativa 

Ensinar e aprender faz parte da natureza humana e o processo de formação dos 

cidadãos ocorre desde o nascimento, através de ações contínuas que organizam a forma 

de ser de uma sociedade. Nesse contexto, o profissional da educação ocupa lugar 

central, cumprindo a tarefa de cuidar da formação dos que chegam até a escola. 

A qualidade da educação se baseia principalmente nos professores e nos 

profissionais da educação em geral. É, pois, essencial reconhecer e valorizar a 

importância do papel destes profissionais no crescimento da sociedade, especialmente 

nos países em desenvolvimento. 

A sociedade contemporânea fez recair sobre a escola, com grande frequência, a 

responsabilidade de ser, em vários casos, a única referência de educação e bons 

costumes para os jovens. Muitas vezes, os profissionais da área da educação não atuam 

apenas como professores e educadores, mas assumem deveres que caberiam aos pais e 

familiares ensinar. 

Nos últimos anos, o número de jovens interessados em ingressar no magistério 

tem reduzido drasticamente, devido à falta de valorização e incentivo aos profissionais da 

educação. Esta categoria enfrenta diariamente diversas dificuldades, como o desrespeito 

dos alunos e do próprio Poder Público, que muitas vezes não repassa aos servidores o 

que lhes é de direito. 

Desse modo, visando reconhecer o importante papel destes profissionais no 

crescimento do país é que conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação do 

presente projeto de lei. 

\ 
\1vi· / 

Ronalce Moacir Dalc ·avan - PP 
Proponente 
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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 Ooi u §J l 3blzot'8. 

Pato Branco, os l08 lzoc&· 

dttl~ J&[J• il~ 
arines Bolf per ardt - PSDB 

Presidente 
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GAOINETE DO VEREADOR MOAC IR GREGOLIN - MDB 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 136/2018. 

Autor: Ronalce Moacir Dalchiavan - PP 
Relator: Moacir Gregolin- MDB 
Entrada na Comissão: 08/08/2018 
Súmula: Institui a Semana dos Profissionais da Educação no Município de Pato Branco e dá 
outras providências. 

ANÁLISE 

O Vereador proponente pretende com a proposição fortalecer e valorizar o trabalho 
desses profissionais no crescimento da nossa sociedade. 

VOTO DO RELATOR 

Após anál ise 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, 16 de a osto de 2018. 

Ronalce Moacir 
Membro 

, 

/ 
alchfv'an- PP ~~º~ Preside~!J!rhrt- PSDB -

QC\,..L1,·00~ 
R~ José Correia - PSC 

Membro 
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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 

M u n ici pai , o projeto de ___,,Q ..... o ...... .\ ---=u_<e_ 1.......,3:..:..;G"""'-\.'-lc"""'X1....L..+>-ICX_,,_,__ ________ _ 

Pato Branco, &o\o g l z.o IX 

Presidente 

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



E~lado du Para11:í 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

1 

PARECER: Projeto de Lei nº 136/2018 

SÚMULA: Institui a Semana dos Profissionais da Educação no Município de 
Pato Branco e dá outras providências. 

1 

Autor: Vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP. 

1 Pretende o autor do projeto de lei em tela, o vereador Ronalce 
Moacir Dalchiavan - PP, através desta proposição, instituir a Semana dos 
Profissionais da Educação no Município de Pato Branco e dá outras 
providências. 

j Ensinar e aprender faz parte da natureza humana e o processo de 
formação aos cidadãos ocorre desde o nascimento, através de ações 
contínuas 9ue organizam a forma de ser de uma sociedade. 

Nesse contexto, o profissional da educação ocupa lugar central, 
cumprindo a tarefa de cuidar da formação dos que chegam até a escola. 

1 A qualidade da educação se baseia principalmente nos 
professores e nos profissionais da educação em geral. É, pois, essencial 
reconhecer e valorizar a importância do papel destes profissionais no 
crescimento da sociedade, especialmente nos países em desenvolvimento. 

1 
A sociedade contemporânea fez recair sobre a escola, com 

grande frequência, a responsabilidade de ser, em vários casos, a única 
referência de educação e bons costumes para os jovens. Muitas vezes, os 
profissionai's da área da educação não atuam apenas como professores e 
educadores, mas assumem deveres que caberiam aos pais e familiares 
ensinar. 

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

1 Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 22 de agosto de 2018. 

~~e. ~e~~U 
/ Presidente 

1 //;1//ú -
Vilmar Ma'ccari - PDT 

Membro - Relator 

regolin - MDB 
Membro 
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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 Qu__ u e; 136/ ?rD 1cS 

Pato Branco, oQ f.o?-i/<X<í112 · 
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER: projeto de lei n 136/2018 que Institui a Semana dos Profissionais da 
Educação no municipio de Pato Branco e dá outras providências .. 

Súmula- sobre projeto de lei n 136/2018 que Institui a Semana dos Profissionais 
da Educação no municipio de Pato Branco e dá outras providências, fica lnstituido 
no municipio de Pato Branco a semana dos profissionais da educação a ser 
comemorada na semana do dia 06 de agosto em alusão ao Dia Nacional dos 
Proissionais da Educação - Lei 13.054 de 22/12/2014. 

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, 28 de Agosto de 2018. 

JOSE GI 
PRESIDE TE-

A~~OSKl-PV 
MEM RO- Relator 
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