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Excelentíssimo Senhor 
Vilmar Maccari 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná 
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O vereador Carlinho Antonio Polazzo - PROS, no uso de suas prerrogativas ~1 
legais e regimentais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato Branco o seguidte 'i 
Projeto de Lei: ~ g 

fª ~ 

~ '::ô . 

PROJETO DE LEI Nº 38 /2019 

Dispõe sobre a política municipal de incentivo a~ 
patriotismo, através da execução do Hino Nacional e'í 
do Hino a Pato Branco nos estabelecimentos de ensino, $ 
em competições esportivas e em inauguração de obra 
pública e dá outras providências. 

Art. 1° Fica instituída a política municipal de incentivo ao patriotismo, que visa 
incentivar os cidadãos à valorização dos símbolos nacionais e locais, despertando o 
sentimento de nacionalidade, civismo e cidadania através da execução de cânticos oficiais 
nos estabelecimentos de ensino e em competições esportivas. 

Art. 2º Para consecução dos fins desta Lei, os estabelecimentos das redes 
pública e privada de ensino ficam obrigados a realizar a execução e o cântico 
do Hino Nacional e do Hino do Município de Pato Branco, alternadamente, durante o período 
letivo, pelo menos uma vez a cada 30 (trinta) dias, antes do início das aulas. 

Art. 3° É também obrigatória a execução do Hino Nacional e do Hino do 
Município de Pato Branco em todas as competições esportivas de nível internacional, 
nacional, estadual e municipal realizadas em áreas esportivas pertencentes ao Poder 
Público. 

Parágrafo único. A execução dos hinos indicados no caput deste artigo 
poderá se dar integralmente ou parcialmente. 

Art. 4° Em toda inauguração de obra pública ou realização de evento 
promovido pelo Poder Público serão executados trechos do Hino do Município de Pato 
Branco. 

[!)~ 

Art. 5° Fica revogada a Lei nº 1.416, 26 de dezembro de 1995. 

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 1° de fevereiro de 2019. 

Carlinho Ant ® o - PROS Veread~te 
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JUSTIFICATIVA 

A presente proposta visa instituir a política municipal de incentivo ao 
patriotismo, que visa incentivar os cidadãos à valorização dos símbolos nacionais e locais, 
despertando o sentimento de nacionalidade, civismo e cidadania através da execução de 
cânticos oficiais nos estabelecimentos de ensino e em competições esportivas. 

A proposta prevê que os estabelecimentos das redes pública e privada de 
ensino ficam obrigados a realizar a execução e o cântico do Hino Nacional e do Hino a Pato 
Branco, alternadamente, durante o período letivo, pelo menos 1 (uma) vez a cada 30 (trinta) 
dias, antes do início das aulas. 

É também obrigatória a execução do Hino Nacional e do Hino a Pato Branco 
em todas as competições esportivas de nível internacional, nacional, estadual e municipal 
realizadas em áreas esportivas pertencentes ao Poder Público. 

Prevê ainda que em toda inauguração de obra pública ou realização de 
evento promovido pelo Poder Público serão executados trechos do Hino a Pato Branco. 

Cantar o hino nacional é uma forma de ouvir e captar as informações por meio 
de uma leitura oral, onde a pessoa vai se sentir impressionada com o contexto contado, 
diferente da forma cantada, onde o indivíduo sente a história na alma, onde que em cada 
verso ele se sente como se estivesse vivenciando a emoção de cada acontecimento, onde 
sua voz se torna um clamor, onde a emoção se torna viva e o coração bate mais forte. 

Cantar o hino nacional brasileiro nas escolas, em eventos, em solenidades e 
dentre outros, é uma forma de respeito e reverência ao nosso país, é conhecimento e cultura, 
por isso, cabe aos professores voltarem à essência e aos costumes antigos de todos se 
reunirem nos pátios das escolas para adorar a nossa pátria através do hino nacional. 

história: 
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Cantar o hino ao município desperta nas pessoas o carinho e respeito a nossa 

Letra: Francisca Roei/da Alves da Silva 
Música: Valdir Alves da Silva 

1 - Amamos Pato Branco tão querido, 
Tão rico e grandioso em tradição, 
Forjado na luta e na coragem 
De gente de valor e de ação. 

Estribilho 
Vamos cantar, lutar e enaltecer, 
Participar com fé em sua vida e seu crescer! 
Cante o fundo de noss'alma; 
Pato Branco, tu és nosso lar! 

2 - Suporte de saber e de cultura, 
És altivo, tens de Deus a proteção, 

l!l .• . --l!l 
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Teu progresso a teu povo enobrece, 
Em tua saga há beleza e gratidão. 

3 - Vila Nova, Bom Retiro te chamaram 
E, hoje, Pato Branco, com ardor, 
Representas a grandeza de teus filhos, 
Simbolizas tua fibra e seu vigor. 

Por tratar-se de matéria com interesse público e alcance social, rogamos aos 
nobres pares para a sua aprovação. 

Pato Branco, 1° de fevereiro de 2019. 

[!J!fl'[!J rçJ!: • 
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Estado do Pnrnnn 

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,oProjetode rJ.aA ve qg /zo f9. 

Pato Branco, O~(oi-)20/~i 

Joecir s~~' 

Presidente 
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Estado do Pnrana 

Ao Departamento Legislativo 
Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná 

O Vereador infra-assinado - Amilton Maranoski - PV, Relator pela 
Comissão de Justiça e Redação, aos projetos de lei nº 09/2019 e 38/2019 /, solicita 
Parecer Jurídico referente a matéria proposta para que, posteriormente, esta relataria 
possa emitir o Parecer da comissão. 

Pato Branco, 13 de Fevereiro de 2019 

4 
AMIL TÔM MARANOSKI - PV 

Relator 

Rua Arariboia, 491 Centro Fone: (46) 3272-1500 85501 -262 Pato Branco 
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PROCURADORIA JURÍDICA 

Recebi nesta data, na condição de PROCURADOR JURÍDICO, 

abaixo assinado, conforme estabelece o § 1° do artigo 133-A do Regimento 

Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto de ---""'=~,._,A,__ _____ _ _ 

nº 3& / W\g , 

r 
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Pato Branco, ( 3(oz /z,01f1 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 38/2019 

Em atenção a solicitação efetuada pelo Vereador Amilton Maranoski - relator 
da matéria na Comissão de Justiça e Redação, esta Assessoria e Procuradoria 
Jurídica emite o seguinte posicionamento jurídico pertinente ao tema objeto 
da consulta. 

Trata-se de proposição legislativa de autoria do ilustre Vereador Carlinho 
Antônio Polazzo - PROS, que tem por objetivo dispor sobre a Política 
Municipal de Incentivo ao Patriotismo, através da execução do Hino Nacional 
e do Hino do Município de Pato Branco nos estabelecimentos de ensino, em 
competições esportivas e em inauguração de obras públicas. 

Em síntese, justifica o autor que a proposta de instituir a política municipal de 
incentivo ao patriotismo, visa incentivar os cidadãos à valorização dos 
símbolos nacionais e locais, despertando o sentimento de nacionalidade, 
civismo e cidadania através da execução de cânticos oficiais nos 
estabelecimentos de ensino e em competições esportivas. 

É o brevíssimo relatório. 

A matéria de fundo veiculada no projeto em análise é a construção e a difusão 
da cidadania, tarefa afeta, primordialmente, ao Poder Público de todos os 
entes da Federação. 

Com efeito, dispõe a Constituição Federal no art. 1 º, II, que a cidadania é um 
dos fundamentos do Estado brasileiro e no art. 205 estabelece que a educação 
é dever do Estado e tem como um dos seus objetivos preparar a pessoa para o 
exercício da cidadania, objetivo este reforçado na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei Federal nº 9.394/96 (art. 2º). 

O cotejo da pretensão veiculada no projeto com os dispositivos acima 
mencionados permite concluir pela adequação da medida que se pretende 
implementar - valorização dos símbolos nacionais e locais e cânticos dos 
hinos nacional e do Município de Pato Branco nos estabelecimentos de ensino 
da rede pública e privada - com a finalidade perseguida. Por outras palavras, 
através da execução dos hinos nacional e do Município de Pato Branco é \ 
possível despertar o espírito cívico nos alunos, fomentando sentimentos de 
patriotismo ___{), 
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Por oportuno, observe-se que o projeto em análise não invade o campo da Lei 
Federal nº 5.700, de O 1 de setembro de 1971, que dispõe sobre a forma e 
apresentação dos Símbolos Nacionais, a qual prevê hipóteses de execução 
obrigatória do Hino Nacional, mas, tão somente, dentro do escopo de 
fomentar a cidadania, amplia a obrigatoriedade de execução do Hino Nacional 
e do Município de Pato Branco nos estabelecimentos de ensino situados no 
Município. 

Todavia, em razão da proposta legislativa se referir de forma genenca à 
"estabelecimentos das redes pública e privada de ensino, recomendamos para 
que não ocorra conflito com a Lei nº 12.031, de 21 de setembro de 2009, que 
alterou o art. 39 da Lei nº 5.700, de 1° de setembro de 1971, que seja 
adequada a redação do art. 2º do Projeto em análise, nos seguintes 
termos: 

"Art. 2° Para consecução dos fins desta lei, os estabelecimentos 
públicos e privados de ensino fundamental, ficam obrigados a 
realizar a execução e o cântico do Hino Nacional e do Hino do 
Município de Pato Branco, durante o período letivo, uma vez por 
semana, antes do início das aulas." 

Por derradeiro, ressaltamos ainda que a Lei Estadual nº 15.570, de 20 de julho 
de 2007, estabelece também que em todos os jogos esportivos federados no 
Estado do Paraná, haverá a execução dos Hinos Nacional e do Estado do 
Paraná, antes do início das competições. 

Assim sendo, além da previsão da execução do Hino Nacional e do Hino do 
Município de Pato Branco, constante no art. 3°, haverá também a execução do 
Hino do Estado do Paraná, para todas competições esportivas realizadas no 

Município de Pato Branco r 
Feita essas considerações, opinamos em exarar parecer favorável a regular 
tramitação da matéria. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

iro do Rosário Luciano eltrame 
Procurador Leg· slativo 
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Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.031, DE 21 DE SETEMBRO DE 2009. 

Altera a Lei n~ 5.700, de 1~ de setembro de 1971, para 
determinar a obrigatoriedade de execução semanal do 
Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino 
fundamental. 

O VICE - PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço 
saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1~ O art. 39 da Lei n~ 5.700, de 1~ de setembro de 1971, passa a vigorar. acrescido do seguinte 
parágrafo único: 

"Ar!. 39 . .... ......... ..................... .... ................. . 

Parágrafo único: Nos estabelecimentos públicos e privados de ensino fundamental, 
é obrigatória a execução do Hino Nacional uma vez por semana." (NR) 

Ar!. 2~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 21 de setembro de 2009; 188~ da Independência e 121~ da República. 

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 
Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.9.2009 

' 

18/02/2019 17:05 



Prefeitura 1vf.unicipa[ cíe Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 1416/1995 

DATA: 26 de dezembro de 1995. 
SÚMULA: Institui nas escolas da Rede Municipal de Ensino Público o 

culto aos símbolos oficiais. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, decretou e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituída obrigatoriedade das escolas da Rede Municipal de 
Ensino, promoverem, uma vez por semana e de forma alternada, o cântico, pelos alunos, 
do Hino Nacional Brasileiro, do Hino da Bandeira, do Hino do Estado do Paraná e do 
Hino do Município de Pato Branco, antes do início das aulas. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor no ano letivo de 1996, revogando as 
disposições em contrário. 

Esta Lei decorre de Projeto de Lei de iniciativa do Vereador Hélio 
Domingos Picolo. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 26 de dezembro de 
1995. 



Le,i Ordinária 15570 2007 do Paraná PR http://www.leisestaduais.eom.br/pr/lei-ordinaria-n- l 5570-2007-para ... 

1de 1 

www.LeisEstaduais.com.br 

Leis Estaduais 
Paraná 

Graduação 
Inscreva-se no~ 
Uninter e paguE 
em Abril. 

Anúncio Grupo 

Saber mais 

LEI Nº 15.570 - 2010712007 

ESTABELECE QUE SEJA EXECUTADO O HINO 
NACIONAL E DO ESTADO DO PARANÁ EM TODOS 
OS JOGOS ESPORTIVOS NO ESTADO DO PARANÁ. 

A Assembléia Legislativa do Estado do Paraná aprovou e eu promulgo, nos termos do 

§ 7° do Artigo 71 da Constituição Estadual, os seguintes dispositivos do Projeto de Lei 

nº 290/07: 

[ Art. 1º ] Fica estabelecido que, em todos os jogos esportivos federados no Estado do 

Paraná, haverá a execução dos Hinos Nacional e do Estado do Paraná, antes do inicio 

das competições. 

Parágrafo Único - A execução poderá ser ao vivo ou por meio de som mecânico. 

[ Art. 2• ] O Poder Executivo regulamentará a presente lei e a responsabilidade da 

execução da lei ficará por conta das federações esportivas do Estado do Paraná. 

[ Art. 3º ] Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Palácio Dezenove de Dezembro, em 20 de julho de 2007. 

NELSON JUSTUS 

Presidente 

19/02/2019 10:05 



COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 38/2019 

Autor: Carlinho Antonio Polazzo (PSD) 

Relator: Amilton Maranoski (PV) 

Súmula: Dispõe sobre a "Política Municipal de Incentivo ao Patriotismo", através da 

execução do Hino Nacional do Município de Pato Branco nos estabelecimentos de 

ensino, em competições esportivas e em inauguração de obra pública e dá outras 

providências. 

RELATÓRIO 

"Política Municipal de Incentivo ao Patriotismo", através da execução do Hino 
Nacional do Município de Pato Branco nos estabelecimentos de ensino, em 
competições esportivas e em inauguração de obra públíca e dá outras providências 
que visa incentivar os cidadãos e a valorização dos símbolos nacionais e locais, 
despertando sentimento de nacionalidade, civismo e cidadania através da execução 
de cânticos oficiais nos estabelecimentos de ensino e em competições esportivas. 

ANÁLISE 

Visa o projeto instituir e valorizar os símbolos nacionais e locais através dos 

cânticos dos hinos, incentivando e demonstrando a disciplina a nossos cidadãos. Prevê 

ainda que toda a inauguração de obra pública ou realização de evento promovido pelo Poder 

Público serão executados trechos do Hino de Pato Branco. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto de Lei, pelo interesse público e pela legalidade, optamos por 

exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis 

Foo°' (46) 3272-1500 85501-262 / X P;;""'~ l_;; Poc::._: °._ . 
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É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco,26 de fevereiro de 2019. 

Jv# 
Amilton Maranoski - PV 

Membro -Relator 

Joecir B nardi - SD 
Presidente 

Carlinho 

=é~SC 
Membro 

Rua Araribóia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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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 .Oo;. .1, 1 e38 I ZtO l<-1 

Pato Branco, / ~ (o.i /201 q. 

Presidente 

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

GABINETE DO VEREADOR RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP 

ê, ~ 
COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

0 Q 

Parecer ao Pr jeto de Lei n• 38/2019 W~ 

Os membros da Comissão de Pol'ticas Públicas se reuniram para analisar e emiti~~ 
parecer ao Projeto de Lei nº 38/2019, de 4 de fevereiro de 2019 - Dispõe sobre ~ 

"Política Municipal de Incentivo ao atriotismo", através da execução do Hino;f 
""" 

Nacional e do Hino do Município de Pa o Branco nos estabelecimentos de ensino, em~ 
competições esportivas e em inaugura ão de obra pública e dá outras providências. ~ 

O projeto em questão, do propon nte vereador Carlinho Antonio Polazzo - PROS, ~ 
tem por objetivo instituir em nosso mu icípio uma política de incentivo ao patriotismo, 

tornando obrigatória a execução do Hino ~ti acional Brasileiro e do Hino do Município de Pato 

Branco nos estabelecimentos de ensino (ao menos uma vez por mês), nas competições 

esportivas e nos eventos de inauguração , e obras públicas. 

Segundo o autor em sua justificativa, tal projeto visa incentivar o patriotismo e à 

valorização dos símbolos nacionais e Iodais, despertando o sentimento de nacionalidade, 

civismo e cidadania nos cidadãos pato-brJnquenses. 

No que diz respeito à conveniêhcia, utilidade e oportunidade da matéria, esta 

comissão entende que o projeto apresent conteúdo pertinente e de interesse público, pois, 

através da execução das aÜvidades prev sias nesta Lei, será possível despertar o espírito 

cívico e o patriotismo nos alunos de noss município. 

A assessoria jurídica desta Casas geriu em seu parecer, fls. 7-8, duas emendas ao 

projeto, de modo a respeitar o já previstj na Lei Federal nº 5.700/1971 - Dispõe sobre a 

forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais; e na Lei Estadual nº 15.570/2007 -

Estabelece que seja executado o Hino N cional e do Estado do Paraná em todos os jogos 

esportivos no Estado do Paraná. } 

Embora a análise da legalidade d matéria não seja, via de regra, de competência 

desta Comissão, entendemos ser opo tuno apresentar tais emendas sugeridas pela 

assessora jurídica desta Câmara, de mo1o a garantir que o texto do presente projeto não 

divirja com as leis federal e estadual que tratam do mesmo assunto. 

· Sendo assim, após análise criteriosa da matéria em tela por esta comissão e 

atendendo ao que preceitua ao artigo 6l do Regimen,to Interno da Câmara Municipal de 

Pato Branco, concluímos por emitir PARErER FAVORAVEL à tramitação do projeto. 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500
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btado do Paran:í 

GABINETE DO VEREADOR RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP 

É o nosso parecer. 

J~ 
Ronalce Mo cir Dalchiavan - PP 

Pato Branco, 01 de março de 2019. 

Presi ente - Relator 

Membro 

M~in-MDB 
Membro 
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GABINETE DO VEREACOR RONALCE MOACIR OALCHIAVAN - PP 

Exmo. Sr. 
Vilmar Maccari 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Os vereadores infra-assinados, Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, Fabrício 
Preis de Mello - PSD e Moacir Gregolin - MDB, membros da Comissão de Políticas 
Públicas, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para 
deliberação plenária as seguintes EMENDAS ao Projeto de Lei nº 38/2019, que dispõe 
sobre a "Política Municipal de Incentivo ao Patriotismo", através da execução do Hino 
Nacional e do Hino do Município de Pato Branco nos estabelecimentos de ensino, em 
competições esportivas e em inauguração de obra pública e dá outras providências. 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1: 

Modifica a redação da súmula do Projeto de Lei nº 38/2019, que passa a 
vigorar com o seguinte teor: 

"Dispõe sobre a política municipal de incentivo ao patriotismo, através da 
execução dos Hinos Nacional, do Estado do Paraná e do Município de Pato 
Branco, conforme especifica." 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2: 

Modifica a redação do art. 2° do Projeto de Lei nº 38/2019, que passa a vigorar 
com o seguinte teor: 

"Art. 2° Para consecução dos fins. desta Lei, os estabelecimentos públicos e 
priv~dos de ensino fundamental ficam obrigados a realizar a execução e o 
cântico do Hino Nacional e do Hino do Município de Pato Branco, durante o 
período letivo, uma vez por semana, antes do início das aulas." 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 3: 

Modifica a redação do art. 3° do Projeto de Lei nº 38/2019, que passa a vigorar 
com o seguinte teor: 

"Art. 3° É também obrigatória a execução do Hino Município de Pato Branco 
em todas as competições esportivas de nível internacional, nacional, estadual e 
municipal realizadas em áreas esportivas pertencentes ao Poder Público, além 
do já previsto na Lei Estadual nº 15.570, de 20 de julho de 2007. 

Parágrafo único. A execução dos hinos indicados no caput deste artigo poderá 
se dar integralmente ou parcialmente." 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 4: 

Modifica a redação do art. 4° do Projeto de Lei nº 38/2019, que passa a vigorar 
com o seguinte teor: 

I~ 
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"Art. 4° "Em toda inauguração de obra pública ou realização de evento 
promovido pelo Poder Público será executado o Hino do Município de Pato 
Branco, podendo a execução se dar integralmente ou parcialmente." 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 13 de março de 2019. 

Presidente -~ tor 

Fabrício Preis de Mello - PSDB 
Membro 
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