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VISTO 

Câmara 1!flunicipal de tpato B....,..,,,..r.~--

Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº 68/9.5 

SÚMULA: Denomina Terminal Rodoviário Mu
nicipal de "JOSÉ CATTANI". 

Art. lº - Fica denominado Terminal Rodoviário Municipal 
de "JOSÉ CATTANI". 

Art. 2 2 - o Executivo Municipal afixará em local 
vel, placa contendo a denominação consignada no artigo 
rior, até a conclusão da referida obra. 

visi
ante-

Parágrafo único. No interior do Terminal Rodoviário se
rá afixada placa contendo o histórico do homenageado. 

Art. 3 2 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. 



Câmara 11tunicipal de Pato 

Estado do Paraná 

~XMO. SR. 

C'ILMAR FRANCISCO PASTORELLO 

DD~ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, apresentam para a apreciação do douto 

Plenãrio e solicitam 6 apoio dos_nobres:pares para a aprovaçao da seguin

te EMENDA ADITIVA ao Projeto de Lei n9 68/95: 

EMENDA ADTTTVA 

Acrescenta parãgrafo único ao artigo 29 do 

Projeto de Lei n9 68/95, passando a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 29 •.• 

"Parãgrafo único - No interior do Terminal 

Rodoviãrio sera afixada placa contendo o hist6rico do homenageado." 

Nestes Termos; 

Pedem Deferimento. 

ranco, 13 de dezembro de 1. 995. 



C. Mun. de P. Bco. ~ 

Fls. N.º =io~ .. ---------
. ~r __, 

Estado do Paraná 

Exmo. Sr. 
Cilmar Francisco Pastorello 
Presidente Clmara Vereadores Município de Pato Branco 

A Comissão de Or~amentos e Finan~as, 
através de seus membros abaixo-assinados, no uso de suas atri
bui~5es que lhe confere o Regimento Interno desta Casa de Leis, 
apreesenta para aprecia~ão do douto Plenário, a seguinte emenda 
modificativa ao Projeto de Lei nQ 68/95. 

EMENDA HODIFICATIVA: 

Modifica a reda~ão da Sdmula do Projeto 
de Lei nQ 68/95, que passa e viger com a seguinte reda~ão: 

Sdmula: Denomina Terminal Rodoviário Mu
nicipal de "Pioneiro José Cattani". 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Pato Branco, 11 de dezembro de 1995. 

RUA ARARIGBÓIA, 491 TELEFAX (046) 224-2243 85.505-030 PATO BRANCO PARANÁ 



C. Mun. 

Câmara 1f/,unicipal de Pato B 

Estado do Paraná 

COMISSÃO DE MERITO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 68/95 

Pretendem os Vereadores Gilmar Luiz Arcari e Osvaldo Luiz 
Gabriel,atrav~s do Projeto de lei em tela,denominar o Terminal Rodoviario -
Municipal de JOSE CATTANI. 

Do ponto de vista Merital,esta Comissão elogia tal propo
siçao pois reconhece o trabalho de um Pioneiro que com certeza muito colabo
rou com o desenvolvimento do Município. 

Analisando o acima exposto esta Comissão emite seu PARECER 
FAVORÀVEL a sua aprovaçao. 

E o nosso Parecer SMJ. 

Pato Branco em 11 de Dezembro de 1995. 

2 
POLAZZO LUIS M RAES 

Menbro 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PATO 
Estado do Paraná 

COMISSÃO DE ORCAMENTOS E FINANCAS 

PARECER AO PROJETO DE LEI NQ 68/95 

Sdmula: Denomina Terminal Rodoviário Munici
pal de "José Cattani". 

Buscam os Vereadores Gilmar Luiz Arcari e Osvaldo 
Luiz Gabril nominar o Terminal Rodoviário Municipal, de José 
Cattani. Esta Comissão analisando a matéria, emite parecer fa
vorável a sua tramitaç~o e aprovação, haja vista que o Sr. José 
Cattani, foi um dos primeiros pioneiros a virem a Pato Branco e 
trabalharem para o desenvolvimento e progresso deste município. 

Ressaltamos, ainda, que apresentaremos emenda 
modificativa ao referido Projeto de Lei, inserindo o termo 
"Pioneil"O José Cattani", haja vista, que além de desbravador, 
foi ele quem iníciou em nossa cidade o transporte coletivo de 
passageiros. 

~ o nosso parecer, SHJ. 

dezembro de 1995. 

RUA ARARIGBÓIA, 491 TELEFAX (046) 224-2243 85.505-030 PATO BRANCO PARANÁ 



Eatodo do Poroná 

COMTS'SÃO DE' JUST'IÇA' E REDAÇÃO 

PARECER 

Esta Comissão, analisando o Projeto de Lei 

n9 68/95, de autoria dos colegas vereadores Gilmar Luiz Arcari e 

Osvaldo Luiz Gabriel, os quais pretendem denominar o Terminal Rodóviário 

Municipal de "José Cattani", emite parecer favorável a aprovação da 

matéria, por encontrar-se a mesma amparada nas normas contidas na 

Lei n9 1.100, de 02 de abril de 1.992, que institui normas para a 

identificação de próprios, vias e logradouros públicos do Município 

de Pato Branco, além de considerarmos justa aludida homenagem. 

E o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, e dezembro de 1.995. 

Relator 

n,... l""l"l.r ,...,..,.. 



C. Mun. do P. Bco . 

.Q@ 
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Câmara 1flunicipal de 'Pato 

Estado do Paraná 

A.'SSESSORIA JURÍDTCA 

PARE'CER 

Verificando o Projeto de Lei n9 68/95, de 

autoria dos Vereadores Gilmar Luiz Arcari e Osvaldo Luiz Gabriel, 

que objetivam denominar o Terminal Rodoviário Municipal de "José 

Cattani", constatamos que o mesmo preen~he ~s requisitos da Lei 

Municipal n9 1.100, de 02 de abr~l de 1.992, que institui normas 

para a identificação de pr6prios, vias e logradouros pGblicos do 

Município de Pato Branco, estando portanto, apto a seguir sua regi

mental tramitação. 

:t: o parecer, SMJ. 

Pato Branco, 11 de dezembro de 1.995. 

Assessor Jurídico 



Câmara 11tunicípal de 'Pato 13 

Estado do Paraná 

EXMO. SR. 

CILMAR FRANCISCO PASTORELLO 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

os Vereadores que este subscrevem, Gilmar 

Luiz Arcari e Osvaldo Luiz Gabriel, no uso de suas atribuições legais 

e regimentais, apresentam para a apreciação do douto Plenário desta 

Casa de Leis e solicitam o apoio dos nobres pares, para a aprovaçao 

do seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO D'E 'LET N9 6 8/9 5 

Súmula: Denomina Terminal Rodoviário Municipal de 

"José Cattani". 

Art. 19 - Fica denominado Terminal Rodoviário Municipal 

de "José Cattani". 

Art. 29 - O Executivo Municipal afixará em local visível, 

placa contendo a denominação consignada no artigo anterior, até a conclu

são da referida obra. 

Art. 39 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Nestes Termos; 

Pedem Defe~imento. 

Pato Branco, 28 de no embro de 1.995. 

Osvaldo Luiz Gabriel 



ESTADO DO PARANÁ 

Distrito, Município e Comarca de Pato Branco 
REGISTRO CIVIL 

Rua Caramuru, 270 Edlflclo Coramuru Center 1.0 Andar Conj. 102 

Eicrlvao do Crime, Jurf, Execuções Criminais e Oficial do Registro 
Clvll de Nascimento, Casamento e Óbitos da Sede da Comarca. 

Auxiliar Juramentada do Registro Civil 

CERTIDÃO DE ÓBITO------
CERTIFICO que, em data 11 de Dezembro (12) de 19_1'2 no Livro 

N.º C, 7-C à fls. 264 sob o N.0 4.489 , foi feito o Registro de Óbito de 
11 · JOSE C.AT.ANI 11 

falecid o em 11 de Dezembro (12 ) ·---' de 19 75 ,'às 5 : 00 horas neste 

Distrito Domicílio :paterno nesta cidade 

de sexo i\Ta scul de cor • * • -ll- • * • , profissão ___ .;:D:...o.;;._....:c....;;o;.:m=.e=··'=r....;;c;..:1=.· =º--=•:..."*--=-· -*-=·-*--=-· -*-=·-*-=-• * 
Natural de Oaxia s doSul -RS aos 

domiciliado e residente Nesta eia.a de • *. *. *. ié. *. *. i<-. -x.. *. 1•. * • .;-, • ~•. -J~. -----'----'---=--'---_..;:.__;;__.;:,_....;;:........::,.__;:;__;:;__:___::____::_;:;_-"-~-=--= 

com 85 anos de idade, estado civil_"""v~i"""u"""'v'"""o~--------• filh_o __ de 

S'.eEI? ~~NO Oli '.Cll.lU Iilí\lU.A l',ílJN.iJW • *. *·. -x-. *. ~•. *. *. ·:+. *. '~. ~<. *. *. -x-. *. *. * 

*•*·*·*·*·*·*•*•*•* *'*·*·*·*·*·*·*•*•*•*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*· 
tendo sido declarante Helio D. Picolo •*·*•"f·*·'~·*·*·.;f•*··*·'f·*•*··'"· 
e óbito atestado pelo Dr. De 1 vi no lionglli • *. *. * •. ,. . ·J<. -x- • .;<. *. ·)< •• ,~. ·:«. *. ·lé. 

que deu como causa da morte "THOMBODE SEOREJ3l:lAL 11 Provocado por Ca -

que xia ?(- - ~- • *. ~' • *. *. * • * • -i:-. ->< • e o sepultamento foi feito no cemitério de 

Paroqtúr:ll dest<~ cidade 

OBSERVAÇÕES: Era cqsado com a Si~a : OLIVA CATANI com a q,ual -

teve os filhos : Generoso,Dom.ingos, Alberto,Ieurindo,Erm.elinc1a 

Sybila,OreJJia,Id.dia Rn~oquial desta cidade - NÃO DBIXA J3:i.EHS 
À !lTVEHTAElIAH • *. * .. .,, . *. *. *. *. *. *. *. *. *. -r.-. *. *. ·rc. *.-li·. ·X·.*.* • .)(·. ·X-.·*• 

·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·* 
·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*· 

* * * * * * * * * * * * * * * * * 

95 

fi~ l.OWt,ÚJ::. ~~~~> .. ~·.> ~-.;.~·,, ··.,..;JM@~ ,.!IOG ~~Uf.1·,~~.,:.j; 

Auxiliar Juramentada do Fleg!stro Civil 
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Sf. GiklUJI' Amtrl 

[Xmiel e .-4ntontn!io Cattanl • 

Cdmara Muninpal de Pato Branco l 
P. /Jranco, IJ. J] • 95. • M~g. 3?~ 

AaH : F:NCAMIJ'lHAMRNTO bE BlOGRAJ•.tA DF J{}SF ~TTA.1>11 

Grato 

.• 



BIOG.RAI<"IA dt> : JOSÉ CA'ITANI-

!'ilho de Estel'e:l\O CRttlmi 0 'rvfãria Mooa.t'Q CattaiU., imigran~ italianos, JoM> Cattani nuce11 

cm Ca.'ÓM do SU! - RS. em 1 '• i 1.1890, dedicando-se à agm:ulturtt . 
. Cuado com Oliva de Mo1inP.t Cattu.o.i, pASSou a f'l'.s1dir i»n Viarlrd.oe·RS e teve dez fühoo. 
A prole nllI!W1\J8a ~<'i•1Í11 •l!l e&r..1.,.w1ísticaõ dos: im.igrenle8: DodícaçJJo à. Famllha; ao tralmlbo e 
deaenvolvirJt:nlt· ô.!15 tegi.Oc$ ~L~ atu11varn. 

HabítuAdo a dl.."8. b1 iil ro.;a, ~ ogrernc~ .:rico,W do rio Ulll8U'J., Jo.;& catWü ~ vi9lum· 
brava melhor fülu:i") parn '.lG .:u!., :ic pt.'llU8Dl.'t'~ac ~quel.a regi&?, en1&.o seu eaplrilo mtujado, 
a~Jreiro t tlnp!'\;.:OO.:tlor fuloo tmi3 ai!<.>, lt'1àlll.io-o ~ apôtlte.r em aeua filho e ll.'ls pmo1"'3!U' 

das notlci.<\li d- 11m now '.M111:iofui 1e fioa" (Eldomdo), qU& começava 11 di.a]x1'l!Ai ~ Elltadoa 
d& S.Cu.tlirina .! Pa..<Uiil 

A.asim é qut, ~.m tueAr!o~ 110::. 1 ~4(), •1.dquuiú um i:;.sminhlo ("..bcvrolet (ligante, IUlO 1948 oom o 
qual iniciou no 11llll'~ '. !11'.U!IPOile de ~ s:1~1I' •ia ligo.,·!o Caçador ao Km 30 Ull Slm1a Ca· 
latina, onde JX>'lfü!fi. iime. lm:a d.ó temtS q'Jt· m . ul.tivada pel0$ .sem filhos. E*sa llsaç.ãn foi 
&endo oxteDdldo p.ri~o •íra::nt:!.','le au. l!.:nit1,.111w (Di.vi.11e. J. P.uw) o pommoi:ment.e ai.é Pato 
Bta.llCO, UlG.l'C&ül!o a tht'r!l-'ii: da &ntllli.t CA 'ITA1~J cm .00ll$0 municlpio. 

Funâa ~va o Jli<: VIJU. • i ~ ~A 1'NL.>f'-.'l1i..'11 e Tun.mx\ f;XlM°>i.: até hoje, ·~ 
desta irurginun 11s f:mpr~a \li (\J',l/JJ.l V 01{ ,;L.;i S.A, C.:lll<ltllf Ud&, Vi~.., Sim (J<.aaro Lida, 
Via~o Vale d i Ig~1çu ,. ,~,.,. Vh,.1.0 P!>i~ Br,,11'.:1 !Jru e Zec.iitur Uc!a 

. A vida de J(~\°J c~.l>.'i•J.: r.a C<'A,·lU•;An d<l« stUJI •:ruipr~endimc;llo(I foram ~:l<l4 Par muita IUi<i, 
desafie&,. diJ' '1a<· ;r.'>rn<» d ua reg.tlQ •;ue wmcç11va "~::ivo:wr-sc, fu.l!.av;;.m IO<ltla
da.~, f11lbmm 1 ~t ~ ~~1ry-k>, f, lt.il..\s.111 fl<"<C'I ilOl fU1J1.oceir0&, e.tlfit:u csd11 d.ia repreMmt"·'''l. 
\Wla UOW &Vl:lfJlUl.i 

Joot Catt@i c111Jt.idi.> Me• 1:1J.l: &q• k· :i .. lc 1fule.:.::r ac I · ~ ~'lçu ' :c:ada t·op!IÇ-0 o.11il· 
\W & uma 0011a arnu cadil • : a irenl•, c-t'"' º' •)lhot "' horin](Jie Er.e. e!lfl!rito di:
lutd., l:mnõlllitiu..o "t'l. j :;u ,:e w füh1.>, e aútoa, q\lil hctl\\ adi.u.iili~u-am »w:<I' ciu1prmaa. -
A IXJ!"lSetll. 3c· }· ~,<;:-O i-'<xlo :;ex rettal~1k1 '"1111 fato ~·LIV':MOO :x:arridr; em lti~ de 1971, 
qU&OOo um aviM m.iti<'Ul01l·t "~ .fai~. '.lUUI ma."'.IO!lfl< nuii~ .u;;o:jl\t!~, "hocw·ae Cr.lcirll 4 rua l"'Joli. 
dêooia ~ ~ 1 "'·® ;e oo qumW A rua D-. o oo Rio_!31tlllr.o, r"'IJ.cina C(lm a Di .Beltr!o. 1J·g~ 

- ern ~eguida ao fAI(' oo~...:n t CMt,nr r•,,rellU?s, ll'U1orld1;<_.l,,~ &xllÍgO!l .: Clr.i<~OO q1.1:.00Q :d· 
guém lhe ~k'!U a~ JlE;•'erta muito l<UilJ-'IÚ\ J.c, ~le com tc.<l:J. a e. •!W qiJt' lhe era ;>N:'uk 
pendeu ao pe . l~tn:;, • 'TJC r,f.._ i:. a Jc 3C ll.l<' 1s1ar ;'f>I pooc.,. O(IJ~:i", 

Foi Jôié Cettan1 :Xl!l'.; .:.ti Ü4~" ';-"'· ~!""' • ~, 1 muito boi.no 61!111.SllA:i<> e mill.arei quuôall;;· · 
troo ele con~me-.~ ;iaatos, lev'.>U ~!A pn.rneita ,.,,z o lln.ibus na tr!i.UorÍll d,311 loc.alirlllOOs d..> Sudl • 
te do Panmâ, •c:Jlflr> ·r .e. 1;m'l'.lv ,, p;ri:!l:-; •, ·bu· e' aou cm Sa.n'&C!o, · ~ fi.'llll ~ .... -ie 
1951, o ~.api.n• e u llle-~ f~ hmali.1»>0 que 11 .IX'!~()() l4 autorid&çk,;i dfü1• iefo ""t!Ao 
.loogfocuo mm.iiclpill, li!.•iart· · • 1J!) ,,, m1 "1dn\ ' ''V ~tiu&. 

.JoM Catlal'li jw..1.mx<11l! ~"•:'li ''. t~ Jllino.~ C>1mw..;11.tt.o COXtlrlliratn o · t1llÚ TNm:.i).11.l Rodovilirio 

,, 

dl DOIS4 cidade 

l__:__..~~~~:___~~~·-~~_..._~~l; 
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Os empreeudi.mel'lo.'1 inidadoo pcir d e, multam hoje cm aproJd.n);Jdiimente 2.ôO(í ~IH ",..._,_,___. 

dm·\os, de$ quaia grllllde parte en1 Pato Draoco e Su<loostt: do Parunà, 

AOIS 85 llIIQS, 1$1 l I .k dema.nb,"U o J 'J} .\ J011é C:11tu.r11 veio a f&le<:er em n~aa cidade, doí· 
xendo o oou exc.::tl{Jlo ok pic.nei.risrru\ b1w1nrn, OOl'llS~:O € iuabil.IA\.-el fé CO!llU eterno .P<l"lrimônlo 
As geraç-Oea futut"M .. 

DEzm.4.BRO I 1995 
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