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Estado do Paraná 

GABINETE DO VEREADOR RODRIGO JOSÉ CORREIA - PSC 

Excelentíssimo Senhor 
VILMAR MACCARI 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná. 

O vereador Rodrigo José Correia - PSC no uso de suas prerrogativas 
~ -i::• 

legais e regimentais, submete à apreciação dos nobres pares o seguinte Projeto de Lei: +; ~ 

PROJETO DE LEI Nº ~o 1201s 

Institui o "Dia Municipal das Pessoas Centenárias" no 
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de 
Pato Branco. 

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial de Datas e Eventos do 
Municipio de Pato Branco o "Dia Municipal das Pessoas Centenárias", a ser celebrado 
anualmente no dia 1° de outubro. 

Art. 2° A homenagem às pessoas centenárias do Município de Pato 
Branco será realizada pela Secretaria de Assistência Social, com a participação do 
Conselho Municipal em Defesa do Idoso e demais entidades correlatas e interessadas. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 1° de fevereiro de 2019. 

f\~ C 6).K.ho.O. 
ROdfi9iosé Correia 

Vereador - PSC 
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JUSTIFICATIVA 

A presente demanda tem como objetivo homenagear as pessoas 
centenárias de nosso município e reconhecer aqueles que contribuiram para a 
construção da história de nossa cidade. 

O amparo e reconhecimento à população idosa está expressa na 
Constituição Federal, a qual coloca como dever da família, sociedade e Estado o 
cumprimento dos princípios aos idosos atinentes. 

Não podemos perder de vistas que as pessoas centenárias vivenciaram 
diversos momentos ao longo da história de nossa cidade, carregam consigo diversas 
experiências políticas e sociais as quais refletem diretamente no que hoje somos, 
enquanto município, sendo assim, através desta demanda podemos homenagear e 
saudar a importância destes cidadãos para a formação de nossa cidade. 

Pato Branco, 1° de fevereiro de 2019. 

~~~~.·a. 
Rõdf'í9õiosé Correia 

Vereador - PSC 
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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 Oe" u e. t/úf W/ q . 
1 

Pato Branco, oh luz J ?/) 14 
i 

Joe 

Presidente 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 40/2019 

Autor: Rodrigo José Correia - PSC 

Relator: Marines Boff Gerhardt - PSDB 

Súmula: Institui o "Dia Municipal das Pessoas Centenárias" no calendário oficial de datas 

e eventos do município de Pato Branco. 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria do vereador acima citado busca a aprovação do 

douto plenário desta casa de leis para a criação de data especial no calendário de eventos 

de nosso município. O "Dia Municipal das Pessoas Centenárias". 

ANÁLISE 

O projeto em tela como apresentado, pretende incluir no calendário oficial de 

eventos do município, o "Dia municipal das Pessoas Centenárias". 

A referida data seria celebrada anualmente em 01 de outubro, com homenagens 

feitas pela secretaria municipal de assistência social, com participação do concelho 

municipal em defesa do idoso. 

Como muito bem expressado pelo autor em sua justificativa, as pessoas 

centenárias muito tem a colaborar com nossa história, pois viveram momentos Llnicos que 

as capacitam com experiências importantíssimas que podem ser compartilhadas com as 

gerações mais novas. 

Rua Ara ribóia, 491 - Centro 
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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. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 11 de fevereiro de 2019. 

Ami~~i-PV 
Membro 

Joecir 
Pre 

/11 ·t}Qb~~ ~es Bo r - SD 
Membro e tor 

Rua Araribóia, 491 - Centro 

R-ocL . ' CQ>o1Jlt.O.-
Rod rig~é Correia - PSC 

Membro 

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

Pato Branco Paraná 
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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 Ooi 1 A~ Yo /w 1121. 

l1 
Ronalce Moacir Dalc avan - PP 

Presidente 
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GABINETE DO VEREADOR RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Parecer ao Projeto de Lei nº 40/2019 

Os membros da Comissão de Políticas Públicas se reuniram para analisar e emitir 

parecer ao Projeto de Lei nº 40/2019, de 4 de fevereiro de 2019 - Institui o "Dia 

Municipal das Pessoas Centenárias" ho Calendário Oficial de Datas e Eventos do 

Município de Pato Branco. 

O projeto em questão, do proponente vereador Rodrigo José Correia - PSC, tem por 

objetivo instituir em nosso município o "Dia Municipal das Pessoas Centenárias" e incluir tal 

data no Calendário Oficial de Datas e Eventos de Pato Branco. 

Segundo o projeto, a homenagem às pessoas centenárias será realizada pel~, 

Secretaria Municipal de Assistência Social, contando com a participação do Conselh~ 
g.. 

Municipal em Defesa do Idoso e demais entidades correlatas e interessadas. o 

No que diz respeito. à conveniência, utilidade e oportunidade da matéria, est~ 
1-' 

comissão entende que o projeto apresenta conteúdo pertinente e de interesse público, pois ..,, 
:!?í 
C) 

reconhece a importância destes cidadãos centenários em nosso município, além de servi~ ~ 

como ferramenta para concretizar o amparo e reconhecimento à população idosa previsto~ ã 
8 ;s 

em nossa Carta Magna. tp 

Sendo assim, após análise criteriosa da matéria em tela por esta comissão aV() 
atendendo ao que preceitua· ao artigo 64 do Regimen_to Interno da Câmara Municipal di 

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

É o nosso parecer. 

Pato Branco, 26 de fevereiro de 2019. 

Presidente - Relator 

Membro 
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