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

O vereador Amilton Maranoski - PV, no uso de suas prerrogativas legais
e regimentais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato Branco o seguinte
Projeto de Lei:

PROJETO DE LEI Nº iG?3 /2018

Institui no Município de Pato Branco a Campanha de
Conscientização e Incentivo à"destinação de parte
do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, de
pessoas físicas e jurídicas, às entidades
assistenciais do município.

Art. 1° Fica instituída, no Município de Pato Branco, a Campanha de
Conscientização e Incentivo à destinação de parte do IRRF - Imposto de Renda Retido
na Fonte, de pessoas físicas e jurídicas, às entidades assistenciais do Município de Pato
Branco, vinculadas aos fundos de amparo pessoal social, previstos em lei.
Parágrafo único. A campanha referida no "caput" deve ser realizada,
anualmente, no mês de novembro.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal
de Assistência Social, autorizado a estabelecer parcerias com os órgãos públicos e
entidades da sociedade civil organizada, promover ações e movimentos de
conscientização e incentivo para a consecução dos objetivos previstos nesta lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Pato Branco, 17 de setembro de 2018.
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Amilton Maranoski - PV
Vereador Proponente

Rua Arariboia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262
Pato Branco
e-mail: legis lalivo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br
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Es1aclo do Paraná

JUSTIFICATIVA

Justifica-se que se faça uma campanha anualmente no mês de novembro
como referência para conscientização e incentivo para destinação de recursos de parte
do Imposto de Renda a pagar, dos contribuintes das pessoas física e jurídicas para
entidades assistenciais do município vinculados aos fundos de amparo social.
Deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação de
programas assistenciais alocando recursos para vários projetos das entidades
governamentais e não governamentais, e que os recursos de parte do Imposto de
Renda permaneçam em nosso município. As pessoas físicas podem destinar até 6% do
imposto a pagar, enquanto pessoas jurídicas têm amparo legal para destinar 1% de sua
contribuição anual. Aumentado assim o volume de recursos destinado aos fundos
municipais. Propor Administração de assuntos ligados à promoção, proteção e defesa
das entidades assistenciais.
Que fica o poder executivo Municipal através da Secretaria Municipal de
Ação Social, autorizado a estabelecer parcerias aos órgãos públicos e entidade da
sociedade civil organizada, promover ações e movimentos no sentido de conscientizar
e incentivar para que as destinações destes recursos sejam de grande importância no
qual a lei se propõe.
Fixar critérios de utilização através de plano de aplicação das doações
subsidiadas e demais receitas , aplicando necessariamente percentual para o incentivo
as entidades assistências de Pato Branco.
E como é sabido que nossa entidade assistencial tem necessidades
especificas que carecem de recursos, e desta forma com campanhas institucionais,
poderemos diminuir a quantidade de pessoas carentes que necessitam de apoio da
sociedade.

Pato Branco,17 de setembro de 2018.

Vereador Proponente

Rua Arariboia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501 -262
Pato Branco
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br
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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
Municipal, o projeto de
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M~~es Boff G#h~dt - PSDB
Presidente

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

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

REQUERIMENTO Nº 397/2018

Requer seja oficiado o Executivo Municipal para que se
manifeste tecnicamente a respeito do projeto de lei
163/2018 de autoria do vereador Amilton Maranoski.

A vereadora infra-assinada, Marines Boff Gerhardt- PSDB, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, requere seja oficiado Executivo Municipal para que, através do departamento
responsável se manifeste tecnicamente a respeito do projeto de lei 163/2018 que institui no município
de Pato Branco a campanha de conscientização e incentivo à destinação de parte do imposto de
renda retido na fonte - IRRF de pessoas físicas e jurldicas, as entidades assistenciais do município ..
Tal manifestação se faz necessário para posterior emissão de parecer.
Nestes termos, pede deferimento.

Pato Branco, 20 de setembro de 2018.
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SECRETARIA EXECUTIVA
ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS
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Ofício nº 77/2018/APM

Pato Branco, 15 de outubro de 2018.
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Senhor Presidente,

Encaminhamos anexas, respostas das proposições dos vereadores,
relativas ao Ofício nº 650{2018-DL, de 25 de setembro de 2018, conforme segue:
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- Requerimentos n° 5 397, 398, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425,
f \
426, 427, 428, 429, 435, 436/2018.
Respeitosamente,
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A Sua Excelência o Senhor
JOECIR BERNARD!
Presidente da Câmara Municipal
Pato Branco - PR
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Pato Branco, 11 de setembro de 2018.

Memorando: 395/2018

Da: Secretaria de Assistência Social
--~~~~~~~~~~~-

Para: Prefeitura Municipal - Gabinete - Cristina
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1Assunto: Parecer Técnico Projeto de Lei Nº 163/2018
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Senhora,

Em atenção ao Projeto de Lei Nº 163/2018 de autoria do vereador Amilton Maranoski,
compreendemos que as campanhas contribuirão para o recebimento de recursos para
financiamento de projetos na área da infância e adolescência, bem como à terceira idade.
Os Fundos municipais do Idoso e da Criança, que podem receber destinação de
recursos do Imposto de Renda, são uma reserva de dinheiro para ser utilizada na promoção e
defesa dos direitos em suas áreas de atuação.

São recursos públicos, aplicados

exclusivamente em projetos dessa temática com monitoramento dos Conselhos de Direitos.
Por essa razão consideramos que a Lei seja válida, e contribua para a realização de
campanhas e arrecadação de recursos, viabilizando parcerias na mobilização de entidades e
pessoas em prol de projetos sociais.

Atenciosamente,

(rLUJ-- .
Anne Cristine Gomes da Silva Cavali
Secretária de Assistência Social

Rua Teófilo Augusto Lo:ola, 264 • Dairro S~ mbuga ro CEP; 6 5.502-·100 · Fono: (046) 3225·5M4 • Email. admsocial@pal obranco.pr.gov.br

COIVllSSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 163/2018

Autor: Am ilton Maranoski- PV
Relator: Januário Koslinski- PSDB
Súmu la: Institui no município de Pato Branco a Campanha de Conscientização e incentivo

à destinação de parte do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de pessoas físicas e
jurídicas, ás entidades assistenciais do município.

RELATÓRIO
O projeto em questão, de autoria do vereador acima citado busca a aprovação do
douto plenário desta casa de leis para a Campa nha de Conscientização e incentivo à
destinação de parte do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de pessoas físicas e
jurídicas, ás entidades assistenciais do município.

ANÁLISE

O projeto em tela como apresentado pretende destinar os recursos arrecadados
com IRRF- Imposto de renda retido na fonte de pessoas fí sicas e jurídicas a entidades
assistenciais de nosso município.
A iniciativa do vereador acima citado encontra amparo legal e é de suma
importância como citada no parecer recebido da secretaria municipal de assistência social.

VOTO DO RELATOR

Após análise do projeto de Lei, pelo interesse pl'.1blico e pela legalidade, optamos
por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis.

Rua Araribóia, 491

-

Centro

Fone: (46) 3272-1500
85501-262
e-ma il: legislativo@camarapatobranco.com .br

Pato Branco

Paraná

É o nos so parecer, SMJ.
Pato Branco, 19 de outubro de 2018.
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Membro
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Presidente
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-

Centro

Ronalce Moacir Dalchiavan - PP
Membro

Fone: (46) 3272-1500
85501-262
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br

Pato Branco
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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
Municipal, o projeto de

Pato Branco,
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Presidente
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COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

PARECER: Projeto de Lei nº 163/2018
SÚMULA: Institui no Município de Pato Branco a Campanha de Conscientização e
Incentivo à destinação de parte do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, de
pessoas físicas e jurídicas, às entidades assistenciais do Município.
Autor: Amilton Maranoski - PV.
Pretende o nobre Edil, através do Projeto de Lei em análise, Instituir no
Município de Pato Branco a Campanha de Conscientização e incentivo à destinação
de parte do IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte, de pessoas físicas e jurídicas,
às entidades assistenciais do Município.
A referida campanha será realizada anualmente no mês de novembro,
por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, ficando autorizadas parcerias
com órgãos públicos e entidades da sociedade civil organizada, para promoção de
ações e movimentos de conscientização.
Nesse sentido, as campanhas vêm a contribuir para o recebim ento de
recursos para financiamento de projetos na área da infância e adolescência, bem
como a terceira idade.
Após análise da matéria, pelo interesse público e pela legalidade,
optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua regular tramitação e aprovação.
É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 26 de outubro de 2018.
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Presidente - Relator
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ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de outubro do ano de 2018, reuniram-se os membros da Comissão
de Políticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Fabrício Preis de Mello
(Presidente) e Vilmar Maccari (Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta
comissão. O Presidente da Comissão de Políticas Públicas Vereador Fabrício Preis de Mello abriu a
reunião e deu início a explanação sobre o Projeto de Lei Nº 187/2016, o qual "Institui o programa
Esporte ParaOlímpico do Município de Pato Branco e dá outras providências", de relatoria do
vereador Vilmar Maccari, a Comissão deliberou por unanimidade pelo Parecer Favorável à regular
tramitação e aprovação". O Projeto de Lei nº 163/2018, o qual "Institui no Município de Pato Branco
a Campanha de Conscientização e Incentivo à destinação de parte do IRRF - Imposto de Renda
Retido na Fonte, de pessoas físicas e jurídicas, às entidades assistenciais do município", de relatoria
do vereador Fabrício Preis de Mello, a Comissão deliberou pelo Parecer Favorável à regular
tramitação do mesmo. Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente ata que após lida e
aprovada foi assinada pelos de competência.
Pato Branco, 29 de outubro de 2018.
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COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Recebi
COMISSÃO

DE

nesta

data,

FINANÇAS

na

condição

de

E ORÇAMENTO,

Presidente

da

abaixo assinado,

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder
Legislativo Municipal, o projeto de

Pato Branco,
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COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
Parecer ao Projeto de Lei nº 163/2018

Autor: Amilton Maranoski - PV
Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT
Súmula: Institui no Município de Pato Branco a campanha de conscientização e
incentivo à destinação de parte do imposto de renda retido na fonte - IRRF de
pessoas físicas e jurídicas, às entidades assistenciais do município.

ANÁLISE
O Projeto em análise visa incentivar por meio de campanhas realizadas no mês
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de novembro de cada ano, a destinação de parte do imposto de renda às entidades

~o

assistenciais vinculadas aos fundos de amparo pessoal social.
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As campanhas devem ocorrer por meio da Secretaria de Assistência Social

~

estabelecendo parcerias com órgãos públicos e entidades da sociedade civil

e
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organizada, a fim de promover ações e movimentos de conscientização e incentivo
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para a consecução dos objetivos descritos no projeto.

--

ts
cr

Em Ofício, a Secretária de assistência social Anne Cristine emitiu parecer
favorável a tramitação da matéria.

~~.

i-

VOTO DO RELATOR
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Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a
seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua
aprovação por esta Casa de Leis.

É o nosso parecer, SMJ.
Pato Branco, 31 de outubro de 2018.

José Gilso
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Amil(o~ Maranoski
Membro

Rua Arariboia, 491

Centro
Fone: (46) 3272-1500
85501-262
Pato Branco
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