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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
LEI Nº 2636/2018

SÚMULA “Cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (CMPIR) do 
Município de Palmas-PR e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, APROVOU e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte:
LEI
Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – CMPIR – 
órgão colegiado, permanente e autônomo de caráter consultivo e deliberativo, fiscalizador 
e articulador das políticas de promoção da igualdade racial, vinculado administrativamente, 
no nível de direção superior, à Assessoria de Planejamento.
Art. 2º. O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial tem por finalidade 
deliberar e fiscalizar políticas públicas, programas, projetos e ações voltadas à promoção 
da igualdade racial e atuar no controle social de políticas públicas, assim como exercer 
a orientação normativa e consultiva sobre temáticas atinentes à igualdade racial no 
Município Palmas-PR.
CAPÍTULO II - DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 3º O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial possui as seguintes 
atribuições:
I–deliberar sobre políticas públicas e diretrizes para promoção da igualdade racial no 
âmbito municipal;
II–receber encaminhar e monitorar denúncias ou queixas discriminação em razão de raça, 
cor, etnia, religião ou procedência nacional ocorridas no território do Município Palmas-
PR;
III–fomentar o desenvolvimento de programas educativos, visando à promoção da 
igualdade racial;
IV–promover trabalhos, emitir pareceres, realizar estudos, pesquisas sobre temáticas 
atinentes à igualdade racial na Cidade de Palmas-PR.;
V–realizar campanhas informativas, cursos e outros eventos objetivando a promoção da 
igualdade racial;
VI–estabelecer a cooperação e firmar convênios com órgão federais, estaduais e 
municipais na consecução de meios destinados à promoção da igualdade racial;
VII–fomentar o intercâmbio com outras organizações congêneres nacionais e 
internacionais, e a contribuição com iniciativas pertinentes à promoção da igualdade 
racial;
VIII–recomendar e colaborar com o aperfeiçoamento dos serviços públicos notadamente 
no que concerne à adequação profissional e cívica de seus integrantes, com vistas à 
conciliação entre o exercício das funções administrativas e o respeito à diversidade 
étnico-racial;
IX–pugnar pelo cumprimento das normas internacionais, nacionais, estaduais e municipais 
sobre promoção da igualdade racial e pela atualização da legislação municipal;
X–promover canais de diálogo com a sociedade civil;
XI–pronunciar-se, por deliberação expressa de seus integrantes, através de Moção, sobre 
situações que envolvam a promoção da igualdade racial;
XII–elaborar o Plano Municipal de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial em 
consonância com as conclusões das Conferências Municipal, Estadual e Nacional e com 
os Planos e Programas contemplados no Orçamento Público;
XIII–instituir comissões ou grupos de trabalhos;
XIV–elaborar e aprovar o seu regimento interno.
XV–elaborar e apresentar, anualmente relatório circunstanciado de todas as atividades 
desenvolvidas pelo Conselho no período, dando ampla divulgação ao mesmo, de forma a 
prestar contas de suas atividades à sociedade;
Art. 4º Para cumprir suas finalidades institucionais, o CMPIR, no exercício das respectivas 
atribuições, poderá:
I–solicitar aos órgãos públicos municipais e estaduais integrantes da rede de serviços de 
promoção da igualdade racial, certidões, atestados, informações, cópias de documentos 
e de expedientes ou processos administrativos;
II–propor à autoridade competente de qualquer nível a instauração de sindicâncias, 
inquéritos e processos administrativos ou judiciais para apuração de responsabilidade 
pela discriminação em razão da raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional;
III–incidir sobre o orçamento público municipal, em suas fases e etapas, visando à 
destinação de recursos para a implementação de políticas públicas de promoção da 
igualdade racial;
IV–apresentar um plano orçamentário para o seu funcionamento;
V–solicitar à Prefeitura da Cidade de Palmas-PR. a adoção de medidas para seu pleno 
funcionamento.
CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO
Art. 5º O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial será composto por 
10 integrantes e respectivos suplentes, dos quais 50% (cinquenta por cento) serão 
representantes do Poder Público e 50% (cinquenta por cento) serão representantes da 
sociedade civil organizada.
Art. 6º A representação do Poder Público será composta da seguinte forma (relacionar 
todas as secretarias e órgãos que irão compor o Conselho :
I–um integrante titular e um integrante suplente governamental, a serem indicados pelo 
titular da Pasta;
a) 1 Representante do Departamento de Cultura
b) 1 Representante da Secretaria de Educação
c) 1 Representante do Gabinete da Assessoria de Planejamento
d) 1 Representante do Departamento de Esporte



Página 2

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 17/12/2018.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://dioems.com.br

Diário Oficial dos Municípios do 
Sudoeste do Paraná

[@cd_dtext]Segunda-Feira, 17 de Dezembro de 2018[.@cd_dtext]  [@cd_nmredi]Ano VII – Edição Nº 1755 [.@cd_nmredi]

e) 1 Representante da Secretaria de Saúde
Art. 7º A representação da sociedade civil organizada será composta por 5 representantes 
titulares e respectivos suplentes das entidades da sociedade civil organizada, constituídas 
e em funcionamento no âmbito do Município Palmas-PR, obrigatoriamente ligadas à 
promoção da igualdade racial.
Art. 8º Os representantes da Sociedade Civil Organizada serão escolhidos em Assembleia 
especificamente convocada para este fim.
Parágrafo único. O Regimento Interno disporá sobre as normas para habilitação e 
realização das eleições dos integrantes oriundos da sociedade civil organizada.
Art. 9º Os integrantes das organizações da sociedade civil e seus respectivos suplentes 
não poderão ser destituídos, no período do mandato, salvo por razões que motivem a 
deliberação da maioria qualificada por 2/3 (dois terços) do Conselho.
Art. 10 Os integrantes do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial serão 
nomeados por Decreto.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Conselho Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial poderá convidar para participar de suas sessões, com direito a voz, sem direito a 
voto, representantes de entidades ou órgãos públicos ou privados, cuja participação seja 
considerada importante diante da pauta da sessão e pessoas que, por seus conhecimentos 
e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das matérias em exame.
Art. 12 O mandato dos integrantes do Conselho Municipal de Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial será de dois anos, permitida uma recondução.
Parágrafo único. A Presidência e a Vice-Presidência serão eleitos através de voto por 
maioria absoluta, sendo alternado o cargo de Presidência e Vice-Presidência entre Poder 
Público e Sociedade Civil dentro de uma mesma gestão, ficando um ano para cada 
mandato, sem recondução.
Art. 14 As deliberações do Conselho Municipal de Conselho Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial serão tomadas pela maioria simples, estando presentes a maioria 
absoluta dos integrantes do Conselho.
Art. 15 O Conselho Municipal de Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
reunir-se-á ordinariamente a cada mês e, extraordinariamente, por convocação de sua 
Presidência ou a requerimento da maioria de seus integrantes.
CAPÍTULO IV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 16 O Regimento Interno do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, 
deverá ser elaborado, no prazo de 90 dias.
Art. 17 O desempenho da função de integrante do Conselho Municipal de Conselho 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial, que não tem qualquer remuneração ou 
percepção de gratificação, será considerado serviço relevante prestado ao Município, 
com seu exercício prioritário, justificadas as ausências a qualquer outro serviço, desde 
que determinadas pelas atividades próprias do Conselho.
Art. 18 Todas as reuniões do Conselho Municipal de Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial serão abertas à participação de quaisquer pessoas interessadas.
Art. 19 O Conselho Municipal de Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial 
deverá ser instalado em local destinado pelo Município, incumbindo à Assessoria de 
Planejamento de adotar as providências para tanto.
Art. 20 A Assessoria de Planejamento prestará todo o apoio técnico, administrativo e de 
infraestrutura, necessários ao pleno funcionamento do Conselho Municipal de Promoção 
da Igualdade Racial.
Art. 21 O Poder Executivo do Município arcará com os custos de deslocamento, 
alimentação e permanência das Conselheiras e Conselheiros quando necessário e 
justificadamente, para o exercício de suas funções.
Art. 22 O Poder Executivo do Município deverá arcar com as despesas necessárias à 
realização das Conferências Municipais de Promoção da Igualdade Racial.
Art. 23 O Poder Executivo do Município poderá, conforme disponibilidade orçamentária, 
custear as despesas das Conselheiras e Conselheiros, representantes da sociedade civil 
e representantes do poder público, quando necessário e justificadamente, para tornar 
possível sua presença nas Conferências Estadual e Nacional de Promoção da Igualdade 
Racial.
Parágrafo único. A previsão do caput deste artigo refere-se tanto às Delegadas e Delegados 
representantes do Poder Público quanto às Delegadas e Delegados representantes da 
sociedade civil organizada.
Art. 24 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palmas, 13 de dezembro de 2018.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

LEI Nº 2637/2018

SÚMULA “Dispõe sobre a alteração da Lei Municipal nº 1307/1998, que cria o Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso–CMDI e adota outras providências”.
A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, APROVOU e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte:
LEI
Do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI
Art. 1°–O art. 1º da Lei Municipal nº 1.307/98 passará a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º–Fica criado o Conselho Municipal do Idoso–CMDI Conselho Municipal do Idoso, 
órgão colegiado de caráter consultivo, propositivo, deliberativo, normativo e fiscalizador.
Art. 2º–Fica excluído o item IV do art. 2º da Lei Municipal nº 1.307/98 (a partir do Marco 
Regulatório da Sociedade Civil, a concessão e auxílio a entidades da Sociedade Civil se 
dará a partir de editais de convênio).
Art. 3º–O art. 3º da Lei 1.307/98 passará a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso é composto de forma paritária entre o 
poder público municipal e a sociedade civil, e será constituído:
I–04 (quatro) representantes do Poder Executivo Municipal e seus respectivos suplentes, 
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a serem indicados e designados pelos Secretários dos respectivos órgãos, conforme a 
seguir especificado:
a) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Assistência Social;
b) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração e Finanças;
d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Saúde.
II – 04 (quatro) representantes, e seus respectivos suplentes, das Entidades Sociais 
promovedoras do estudo, pesquisa, defesa ou atendimento dos direitos do idoso e/ou 
Sociedade Civil, sendo eleitos para preenchimento das seguintes vagas:
a) 01 (um) representante dos usuários do Centro de Convivência do Idoso;
b) 01 (um) representante do Lar dos Idosos;
c) 01 (um) representante das Comunidades Tradicionais;
d) 01 (um) representante da APAE de Palmas.
§ 1º. Fica excluído o § 2º do art. 3º da Lei Municipal nº 1.307/98.
§ 2º. O § 3º do art. 3º da Lei Municipal nº 1.307/98 passará a vigorar com a seguinte 
redação:
“§ 3º. Caberá aos órgãos públicos e às organizações não governamentais indicação de 
seus membros efetivos e suplentes, para a devida nomeação pela Prefeitura Municipal 
de Palmas – PR, no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social”.
Art. 4º–Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Palmas, 13 de dezembro de 2018.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

LEI Nº 2638/2018

SÚMULA “Altera e substitui a Lei Municipal nº 2010/2011, que dispõe sobre a Criação do 
Conselho Municipal do Meio Ambiente e dá outras providências”.
A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, APROVOU e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte:
LEI
Artigo 1º – Fica criado o Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA.
Parágrafo único – O CMMA é um órgão colegiado, consultivo de assessoramento ao 
Poder Executivo Municipal e deliberativo, no âmbito de sua competência, sobre as 
questões ambientais propostas nesta e demais leis correlatas do Município.
Artigo 2º–Ao Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA compete:
I – aprovar a política ambiental do Município e acompanhar a sua execução, promovendo 
orientações quando as entender necessárias;
II – colaborar na elaboração de normas, procedimentos e ações, visando a defesa, 
conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental do município, observada a 
legislação federal, estadual e municipal pertinente;
III – exercer a ação fiscalizadora de observância às normas contidas na Lei Orgânica 
Municipal e na legislação a que se refere o item anterior;
IV – obter e repassar informações e subsídios técnicos relativos ao desenvolvimento 
ambiental aos órgãos públicos, entidades públicas e privadas e à comunidade em geral;
V – atuar no sentido da conscientização pública para o desenvolvimento ambiental, 
promovendo a educação ambiental formal e informal, com ênfase nos problemas do 
município;
VI – opinar, previamente, sobre os aspectos ambientais de políticas, planos e programas 
governamentais que possam interferir na qualidade ambiental do município;
VII – opinar sobre a realização de estudo alternativo sobre as possíveis consequências 
ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando das entidades envolvidas 
as informações necessárias ao exame da matéria, visando a compatibilização do 
desenvolvimento econômico com a proteção ambiental;
VIII – opinar nos estudos sobre o uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, posturas 
municipais, visando à adequação das exigências do meio ambiente, ao desenvolvimento 
do município;
IX – opinar, quando solicitado, sobre a emissão de alvarás de localização e funcionamento 
no âmbito municipal das atividades potencialmente poluidoras e degradadoras;
X – responder a consulta sobre matéria de sua competência;
XI – decidir, juntamente com o órgão executivo de meio ambiente, sobre a aplicação dos 
recursos provenientes do Fundo Municipal de Meio Ambiente;
XII – contribuir na definição e atuar na fiscalização do Desenvolvimento dos programas 
implantados nas Unidades de Conservação existentes no município.
Artigo 3º–O suporte financeiro, técnico e administrativo indispensável à instalação e ao 
funcionamento do Conselho Municipal de Meio Ambiente será prestado diretamente pela 
Prefeitura Municipal, através do órgão executivo municipal de meio ambiente ou órgão a 
que o CMMA estiver vinculado.
Artigo 4º – São membros do CMMA:
I – dois representantes da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, sendo um 
obrigatoriamente o Secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente;
II – um representante da Secretaria de Infraestrutura, Trânsito e Urbanismo;
III – um representante da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura;
IV – um representante da Secretaria de Saúde;
V – um representante da Procuradoria Geral do Município;
VI – um representante do Poder Legislativo Municipal;
VII – um representante do Corpo de Bombeiros;
VIII – um representante do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade–
ICMBio;
IX – um representante da Companhia de Saneamento do Paraná–SANEPAR;
X – um representante da Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural–
EMATER;
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XI – um representante dentre as associações de moradores de Palmas;
XII – um representante dentre as Organizações Não Governamentais (ONG’s) cujo 
objetivo esteja relacionado à preservação e/ou restauração do Meio Ambiente, que 
possua sede e atividades no município de Palmas;
XIII – um representante do Instituto Federal do Paraná–IFPR–campus Palmas-PR;
XIV – um representante da Associação Comercial e Industrial de Palmas–ACIPA;
XV – um representante do Sindicato Rural de Palmas;
XVI – um representante dentre os Clubes e Associações de Serviços com sede no 
Município de Palmas.
Artigo 5º–Cada membro do Conselho terá um suplente que o substituirá em caso de 
impedimento, ou qualquer ausência.
Parágrafo único–Cada cadeira constituirá direito a apenas 01 (um) voto, sendo daquele 
membro que a estiver ocupando na ocasião da votação.
Artigo 6º–A função dos membros do CMMA é considerada serviço de relevante valor 
social e não remunerada.
Artigo 7º–As sessões do CMMA serão públicas e os atos deverão ser amplamente 
divulgados.
Artigo 8º – O mandato dos membros do CMMA é de dois anos, permitida uma recondução, 
à exceção dos representantes do Poder Executivo Municipal.
Artigo 9º–Os órgãos ou entidades mencionados no art. 4º poderão substituir o membro 
efetivo indicado ou seu suplente, mediante comunicação por escrito dirigida ao Presidente 
do CMMA.
Artigo 10–O CMMA poderá instituir, se necessário, em seu regimento interno, câmaras 
técnicas em diversas áreas de interesse e ainda recorrer a técnicos e entidades de notória 
especialização em assuntos de interesse ambiental.
Artigo 11–No prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a sua instalação, o CMMA 
elaborará o seu Regimento Interno, que deverá ser aprovado por decreto do Prefeito 
Municipal, também, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Artigo 12–A instalação do CMMA e a composição dos seus membros ocorrerá no prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de publicação desta lei.
Artigo 13–As despesas com a execução da presente lei correrão pelas verbas próprias 
consignadas no orçamento em vigor.
Artigo 14–Esta lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Lei Municipal nº 2010, de 18 de maio de 2011.
Palmas, 13 de dezembro de 2018.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

LEI Nº 2639/2018

SÚMULA “Concede Título de Cidadão Honorário do Município de Palmas ao Senhor 
Wilson Antônio Dall’Agnol”.
A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, APROVOU e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte:
LEI
Art. 1º- Fica concedido o Título de Cidadão Honorário do Município de Palmas ao Senhor 
Wilson Antônio Dall’Agnol, pelos relevantes serviços prestados a comunidade Palmense.
Art. 2º–O Título ora outorgado será entregue em Sessão Solene do Legislativo Municipal 
em data a ser designada por seu Presidente.
Art. 3º–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Palmas, 13 de dezembro de 2018.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

LEI Nº 2640/2018

SÚMULA “Altera a Denominação da Rua Projetada 01, Bairro Alto da Glória, para Rua 
Wilma Marins Cardoso”.
A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, APROVOU e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte:
LEI
Art. 1º–Altera a Denominação da Rua Projetada 01, Bairro Alto da Glória, para Rua Wilma 
Marins Cardoso.
Art. 2º–Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Palmas, 13 de dezembro de 2018.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal

LEI Nº 2641/2018

SÚMULA “Altera a denominação de Rua Projetada 01, para Rua Vereador Valdemir da 
Silva Nunes, localizada no Bairro Aeroporto do Município de Palmas-PR”.
A Câmara Municipal de Palmas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas 
pela Lei Orgânica Municipal, APROVOU e eu, Prefeito Municipal SANCIONO a seguinte:
LEI
Art. 1º- Altera a denominação da Rua Projetada 01, para Rua Vereador Valdemir da Silva 
Nunes, localizada no Bairro Aeroporto do Município de Palmas-PR.
Art. 2º–Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a confeccionar e substituir a placa 
relativa à denominação de que trata o artigo anterior.
Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.
Palmas, 13 de dezembro de 2018.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou - Prefeito Municipal
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