
LEI N"'l~390 . 
Data:. 01 de novembro de 1995 

; Súmula: Denomina a via de acessoàComunidadeCle.Sio Joio Batis1adeMPIONEIROAZELINO 
' DAI.ACOSTA": 

A Cim8lá Múnicipal de Pato Bnnco, Eslldo cio Paraná; demto11 e eu Plefeito Municipal, 
sanciono a seguinte lei: 

Art. lº ·Fica denominada de MPIONEIRO AZELINO DAI.A COSTA" a via de acesso que liga o 
pcrimello wbono cio Municipio, até a diviaa com o Municlpio de Clevellndia, pusancló pela 
Comunidade de São Joio Batista. 

Art. '1? -APlefeitumMuniclpal dotmáameooaviacomplacascon1mloadenominiçioindicada 
· no artigo antêlior, no pl8m de 30 (ttinla) dias, conlados ela publieaÇão doá Lei. . 

Art. :r> • Esta Lei en1l1ri em vi&or na data ela sua publiceçio, mopdas u disposiçiles em 
conllário. 

Gabinete cio Plefeito Municipal de Pato Bnnco, em 01 de novembro de 199S. 
Dehlno 1-PI· PREFEITO MUNICIPAL 



Câmara 1!flunicípal de rpato Branco 

Estado do Parainá 

PROJETO DE LEI N 9 37/95 

SÚMULA: Denomina a via de acesso à Comunidade de 
São João Batista de "PIONEIRO AZELINO 
DALA COSTA". 

Art. 1º - Fica denominada de "PIONEIRO AZELINO DALA 
COSTA" a via de acesso que liga o perímetro urbano do Municí
pio, até a divisa com o Município de Clevelândia, passando pela 
Comunidade de São João Batista. 

Art. 2º - A Prefeitura Municipal dotará a referida 
via com placas contendo a denominação indicada no artigo ante
rior, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação des
ta Lei. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Rua Ararigbóia, 491 Telefax (0462) 24-2243 85.505-030 Pato Branco Parond 
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13 Câmara 1flunicipal de 'Pato 
e. Mun. dQ P. Bco. 

Fls. N.!1 - o8 -·····--- . ________ ?-.---Estodo do Paraná 

v1s ro 

COMISSÃO DE lvfERITO 

PARECER AO PROJETO DE I,EI fVS! 37/95 

Através do Projeto de Lei em tela buscam os 

Vereadores Proponentes,o apoio do douto Plená.rio para denominar a via -

de acesso que liga o perímetro urbano até a divisa com o muniaipio de 

Cleveiândia de '1Pioneiro Azelino Dalacosta". 

Esta Comissão analisando o Mérito da ques

tão não coloca duvidas quanto a este aspeato,mas ressalta o documento 

que falta para prencher integralmente os requisitos da lei nS! 1.100/92 

como alerta a assessoria Jur>idiaa desta Casa de leis. 

Juntando a exigencia acima citada,esta Co

missão exara seu PARECER FAVORÀVEi,a sua aprovação. 

Ê o nosso Parecer, SMJ. 

IJ 
Setembr>o 

9~~~ 
IVO P0[,0 

P-i:>esidente 

Rua Ararigbóia, 491 

PO[,AZZO 

Re 

LUIS MORAES 

Nembr>o 

~f19<7t~ 
PEDRO P0[,0 NETO 

Membr>o 

Telefax (0462) 24-2243 85.505-030 Pato Bronco Paronó 



Câmara 111,unicípal de tpato 13ranco 

Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI N 2 37/95 

P A R. E C E R. 

C. Mun. d~ P. Ek~. 

Fls. N.!2 !/>·•••••-mn 
·--...... ___ _ 

VISTO 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Os Vereadores Nelson Bertani-PMDB e Ivo Polo-PL, bus
cam apoio dos nobres Pares desta casa de Leis, para aprovação 
do Projeto de Lei n 2 37/95, que denomina via de acesso à Comu
nidade de São João Batista, de "Pioneiro Azelino Dalacosta". 

Analisando o Projeto em tela verificamos que o mesmo 
encontra-se amparado pela Lei Municipal nº 1100/92, e constata
mos ainda que é justa a homenagem ao Senhor Azelino Dalacosta, 
por ser ele um pioneiro desbravador de nosso município. 

vação. 

Rua Ararigbóia, 491 

Diante disto, emitimos PARECER FAVORÁVEL a sua apro-

É nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 12 de setembro de 1995. 

·~~ 
Luiz Moraes-PFL 

MEMBRO 

(((). ·-
di}d_~ .:f. 
Orad~~co Caldatto-PMDB 

MEMBRO 

Telefax (0462) 24.2243 85.505-030 Pato Branco Parond 



Câmara 11tunicipal de Pato Branco 

Estodo do Poroná 

--... 
e. M1.m. (:, ~". ~Go. 

Fls. N.º·-~----·-··--·· 
----------~---------

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PROJETO DE LEI Ng 37/95 

PARECER 

Buscam os Vereadores proponentes do presente Projeto 
de Lei, obter apoio desta Casa de Leis para aprovação da via de 
acesso à comunidade de São João Batista, de "Pioneiro Azelino 
Dalacosta". 

o projeto 
dúvida teve grande 
municipio e região. 

visa homenagear 
contribuição no 

este pioneiro que sem 
desenvolvimento deste 

A matéria está amparada legalmente e merece a 
tramitação. 

Esta Comissão emite "PARECER FAVORÁVEL" a aprovação 
da matéria engrandecendo o mérito da questão ora analisada. 

SMJ. 

- PMDB 

Rua Ararigbôia, 491 T elefax (0462) 24-2243 85.505-030 Pato Branco Paronó 



Câmara 11lunicipal de tpato 

Estado do Paraná 

ASSESSORIA · JURÍDTCA 

PARECER AO PROJ'ETO DE LET N9 37/9 5 

Através do Projeto de Lei em epigrafe, pretendem 

os ilustres Vereadores proponentes, obter o apoio do douto Plenário des

ta Casa de Leis, para denominar de "Pioneiro Azelino Dalacosta" a via 

de acesso que liga o perímetro urbano do Município até a divisa com o 

Município de Clevelândia, passando pela Comunidade de São João Batista. 

A proposição está acompanhada dos seguintes docu

mentos: histórico do homenageado e certidão de óbito, restando somente 

a juntada de certidão de nascimento, para preencher integralmente os 

requisitos da Lei Municipal nQ 1.100/92. 

Feita essa observação, a matéria está apta a 

seguir sua regular tramitação, por encontrar-se amparada nas disposições 

constantes da Lei Municipal nQ 1.100/92, que institui normas para iden

tificação de próprios, vias e logradouros públicos do Município de Pato 

Branco. 

Rua Ararigbóia, 491 

~ o parecer, SMJ. 

Pato Branco, 06 de setembro de 1.995. 

do Rosário 

Assessor Jurídico 

T elefax (0462) 24.2243 85.505-030 Pato Branco Param~ 



Câmara 111,unicipal de 'Pato 13 

Estado do Paraná 

EXMO. SR. 
CILMAR FRANCISCO PASTORELLO 
DD: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

os Vereadores infra-assinados, NELSON BERTANI -

PMDB e IVO POLO- PL, 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 aprovação do seguinte Proje

to de Lei: 

PROJETO' DE LET N9' '3 7 /9 5 

súmula: Denomina a via de acesso à Comunidade de 

São João Batista de "Pioneiro Azelino Dalacosta". 

Art. 19 - Fica denominada de "Pioneiro Azelino Dalacosta" 

a via de acesso que liga o perímetro urbano do Município até a divisa 

com o Município de Clevelândia, passando pela Comunidade de são João 

Batista. 

Art. 29 - A Prefeitura Municipal dotará a referida via 

com placas contendo a denominação indicada no artigo anterior, no pra

zo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta Lei. 

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

çao, revogadas as disposições em contrário. 

Nels 

Rua Ararigbóia, 491 T elefax (0462) 24.2243 85.505-030 

Nestes Termos; 

Pedem Deferimento. 

Pato Branco Param~ 



ESTADO DO PARANA 

Distrito, Município e Comarca de Pato Branco 
REGISTRO CIVIL 

Rua Caromuru, 270 Ediflcio Coramuru Center 1.0 Andor Conj. 102 

Escrlvao do Crime, Jurl, Execuções Criminais e Oficial do Registro 
Civil de Nascimento, Casamento e Óbitos da Sede da Comarca. 

Auxiliar Juramentada do Registro Civil 

CERTIDÃO DE ÓBITO 
CERTIFICO que, em data 12 de dezembro de 19 89 , no Livro 

N.0 G, 8 à fls. 500 , sob o N.0 4-,822 , foi feito o Registro de óbito de 

"AZELINO DALAOOST.A"•*•*•*•*•*•*•*•*·*•*•*•*·*·*·*·*•*•*•*•*•*•* 
falecid 12 em 1.2 de dezemb~o(l.2) de 19 89 ,·às 0.30 horas neste 

Distrito em. domicilio nesta Cidade. ·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*· 
de sexo maso. de cor • * • * , * • *, profissão APQIH!n:tado ·*·*·*·*·*·*·*·* 
Natural de Lagôa Vemelha - RS. aos ·*·*·*•*!*•*·*·*~*·*•*t*~ 
domiciliado e residente nesta Cidade na Rua Itabira s/n!l ·*·*·*•*•*• 
com 11 anos de idade, estado civil Viúvo • * 1 * 1 * 1 * t • 1 * ., filh _JJ__de 
VI~ORI O DALACOSTA E JOANA MIOTTO DALAOOSTA, •*•*•*•*•*•*•*•*·* 
·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*•*!*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•* 
:*.*·*·*·*·*·*·*·*·*·*•*•*•*·*·*·*·*•*~*~*~*~*~*i*~*·*•*i*~*~*·* 

tendo sido declarante o sr! Albe;rtQ Qolla •*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•* 
e óbito atestado pelo Dr. De 1. vino Low;hi ·*·*·*·*·~·*·*·*•*!*•*•*·*·*·* 
que deu como causa da_ morte Doença Cerabro Vasou.lar -a;r:t~ roª1 l1 roee -
Hi;per:tencão Arterial.*.*.·*-.• .. *.* e o sepultamento foi feito no cemitério de 

São Batistas digo d1 ~iº il:oio Ba:tiata. •*·*·*·* .. *·*•*•*•*•*•*•*•* 
OBSERVAÇÕES: Era CasadQ com ª ara. Irene GalYan-já falecj da, e -
teve os f'ilhos:Gracie.m.a Maria 1Dorvalino Vi torio 1 Angeliea 1 Valdemm 
De rio o, Areindo,Euclides,Darci• lvanir, Iraci ! Vi via maritalmente · 

Luiz a Geme~, qual - teve filhos f também vivet com a sra. eom a nao 
'· com a ara. Fal.mira Lazzert,já fal.ecida.?lão deixa bens a Tn'V'f:!n+a,..-1. 

ar. ·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*•*·*·*·*·*·*•*•*•*·*•*!*•*•*1*•*·*· 
•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*•*• 

-·--R- •*•*•*·*·*·*·*•*•*•*•*•*·*·*·*· 

1 
/_ 

: · ;~.,·,.%1-1i .iro1aa-;e-,i;rnr 08//1 agosto , ( 08) 
· · .. t"'1 , .:. e n·e to da 

de 19 95 / \ :,·J)' Com;:irc:a els P<?to BraacQ • P?. Pato Branco, 

, k,,~-~~Efias do, Sonto• FIH" ,tflUJt&À:4t/i& ; F D -~r:L E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 

·:, .. :a ,;:J; -...... .. .. .. 
I .,~,, 1" "~ .. ·- ... .. ~ .. 

·~ ~ 

---------. 11 M.Uf\ - FONE: (046) 224·4270 \_ _ _..-/1\uxlllar Juramentada de Registro Civil 
_,_ 



C. Mun. d9 P. Bco. 

Fls. N. 0 _QJ_ _______ _ 

-------;:t-r-------·-

:~Ll~LI~:;o DALL COS'L·i, 11asceu a 1 G de 11ovewt::ro ·1e i:.:12, eHi Lagoa V0r1r;elha H. S º 
C~:tSOL1-se eai 1932, cvrr. 13 .. E?I.8 G):.!..:V!7l~I, 00.t q Lle;t teve 10 f ilt.os, tod.os ncscidos 

b.q ui G11i Pa-G o J3ra.o.co. 

Lo.:.:.;·o t·l,f1ÔG v C<.1.sac;e1·.:.t0, t.rt:uífife.riraa;-Ge 1:·:;.:1'a t)ato _i3rs,nno, .L1a ~f·i'.)Cil .D.Jn1 Het.iro 

G.he~)fararn a(1ui a i.)3 de jL~nl.1.0 Uc 1932, senJo i:0rts . .i1to J;i·Jí1eiros elo a"tiJ.:J.l wu11i
cÍpio. Ii'vra..m l1~·'t\_;0s 1lin!?; de viê;.,:_:ern _t;.::,is 0 cr~ .. s~1l veL) d.o Sul mo;:taào et1 i lo:tibo d.e 

bctl'l'Ofol. 

Aq ... 1.i c.~·1.t\~·~·t·~./;U.o fi:x:::i.ram .reside!"1ci~. l"J.ª atD.al cornutLicla.ic t3.e S • .Jo:So '"JLti~;t1:·., em 
Cacúoeiritll.:.D.; Ali;J,s, a. corr:u.:1id~:id.e tem BSr:,e D.01:10 ~ifl: h0i:·.,e11a'5efll ao t)s.üto l~Gür.;ei
ro 1.lt. .. i..'~0;·1;11.·~irlaJ.e J.e oriL;eíii clt., Fa.rri:Llia. 

~u::::..üdo a.; ui c~1e._:.aram n.;:o hav:t.a e.s tra·~La, a.pA[lb.~i u~na. ".h' ice.d_:.," 1 i~-~avc a 1-rv 1.~ri~ 
=~la.de J.e .. la.(ailie.. D~~L.A. COSTú á Bede da \Tilt:.. e essa. Fic~~.a.a saia fiHli.:;. a.t1:-ial t3Str:::'...-

d.,·, lo Passo dic Ilhe.. 
:':}:-. 1937, foi 2f};~ue:r-ida .t1elc~ f.3.rnflia Uitl'.::i. cs;:crD:;.";i, ~~ue:iada i.-.• v:c afli_;;·~l" f'a:ca eJ~ 

u:·~r à .;..:ro1.ri~j11a...-le era 1_:reciso ::üirir uu:a estrc..~la. Enta foi r..berts. GO~n f'0ice o [-1., 

wr~:c.ut~.do.r. füfa~~ ot·.(:.d.eceíido ma.is ou meLOS o trc::.~,ad.0 at·val. Porto.nto ele fci v11~ d-~s

bravE..do:r e i)i\Jc10irv riü trü(i2~- :Jrte, .1.:-0r~1 u.e ocü:. e, tal c;:.,r:roç-a, AZ2~I~.fC vi2...,js.v2. à 
Cle1re.lfil'ldia, f'u.ln~a.s i.»FJ.0 s.té 1~·;-d.:o J-J, Vit0ri.a, levs..~·Kto ba.!'1~·121, c:.J.r;··:e suiúh, r-?al_; 
me e tra2endv fe.r-rt~ti8{ttr::.e, a~;UCê:: . .r, rouiJB..3 e Do .. tras ir~erc.H.d.0rías 1.1~..Lr<.-=.., c.J~1SU.i:~o .u:r.:?_ 
1)rio e J;it:.ra ~:i.:ui301~. 

De .f'nm.Í.lie 8at.)licB, i'e~~ 1-E~rts d.a Comissão d.8 ?abriq .. u.eirvs út-t i;G1il.:..::i.r1t~::.1,tH'o da 
l·~;.ré~1 nia. s. l)8d.ro Íi1--·Ôst.:.::1 () a.e Fatei .3ra.ccv, C01lf or,ne 1·1i~~ tÓriGO ::lo :'!J:;.-·1.ici1:i.:..~. 

-01: l)Lj·), muito ~.::..talL.0-..1 i1ar'-;.. v.i.nd.a e 1~:~)r1d:.ülG.dOi~3. d~.s InTi;.s \,Tlc0:1't.i.<1 .E:, aju -

c'.tt:::~·l-i.0 I1c:. c-:>n~;tr· .. :t,~Ü0 d.o lº Colét) .. o .. 

~a ;;:ui tv f<.:;rcelJL'.i. o J.eBCd.SV v~ ut~~-{Ô.().=.:.:.; e,:, e ... u--s vi viem ,'.)s .~'HJu sr~s ci.·J ;:r:>:rl.i._ o tc.:.1-

do (.1Lie cc.:L~:.i. :_l~ü so~i.rJ10 eúl:'rst~ta:c seu.s 1,rot:lert.o..s e i.2so o incot(~011a1a.. ;'~1.L,;D.ü:O.. ev_l 
sa ti1·:ü.::i 'iUS ;'.)8r .L"eitG .• Assit~; em 1)63, u.lt;t.:tins. rr01;:cietui"ios l'Ll:Cci.isJ ent1:ê ele:~s 

A.ZELIJTC, ~'.:8 l'eUtiircc.i·.~ e f\;.t/u,,r;...i~~ (J Si!'Kiice.to dos f'B::_i..UE:~{!OU rroJ..:1'i·Bt::n:.iv L(u:rc~is d.e 

·::-ato ~Br{.t(tGO, hoje :3-iüd.io~~:.to dos T'l'\;.bal .. ~::Hi.Jr0s 2LtiI'[Li!:.; de r .. n. 8le foi .sÓcic; f:1!"~
J.t1,.Ô.;)r. G~).t 80.D. J.i{l0i"'.:-;,uG~:(:;, 2l°t! 196.3, üSSUilJÜiU ~;, l;:;:·e~Ji.}e.ac:i.a d.o fE08u;ô 1 ~~·8J.1(:\) l':_,:..;:l.i~ 

t.J ,LJ,)!' três ve%';=~s, fier.:.nd.o e.froD.L-a d~1 cliretoriu. ~::t0 1)77. 
:i)t=:HTtre ;~~:::. _r .. riüci_,;,Aiis c.:>rr.~1J.ist;.1.s ~10 Si.n.dicnto !leste J:·ex·iodv l12s.t~:~cn~-~:..;: 

x- A f' .i 1.i<·-.;;Go \~.o Si.::i.d ica:t0 ji.\~-d.(; à i~'e.:l0ra-):ão dos T' .. cai.i~·:.d.\'..·i:i."~;s üu -.:;:3t; .. ~~l0 ;lo Fa.1·~_;,ü~-::. - --x- A-.~°'i.ni-3J: . ..) d.o tsrreno e c.::.h:r-1tr!:1y:-10 3.\, o,t'.:.:~l 2-eie. 
* Ii·~icio :.::.0 ei.nsistB.r1cib] isiL0, c:Jni Cô.t~i:.,.ê1~i-:;s j=.:.nt.J ;::--.,·.) r.i~.::nrur-::.:..1 nua, n.t>f:.ndi1 :e:·i.to 

,::;·i·.~.tuit~ e .. s5oiof::'. <::i :1e~~,13nJ.e.1·:te::: coi·;_. wédico:3 e ::L.=J:it.istç.:,S, 

X· .b'\)i lL.11\·.,xrte SLtt::C ._.~estLo que i:1iDio;J ,J be!12f Í.cio :le 11<)fh~11ta·:.)ria ~.·.J 1.1oi:,2n: d.0 
c ... cn;f\.J -~D L!:J.\::~:.il .. C,:)n.1.1).i2:t,:.. . .,..:3 i·,;.:-~I'GOE:u ni:d.t~·-f:· lute: .. ·~~, .'.)fi,rlf::Lt_Lvb.S :r·e::u:·;i3°t:?~·: u v.i.E: 

......:~J(~E i<!l· i:.~rt.c~ ~:.e tv(L..:s ·:JS si~1~·: i.c: li~:t: .. s, ;~~aL ~~éu ;:.:.lc·:....;.ce s-.·)r,i;::], .ni~1~~L:u~.i. c.J~·i

t~ctL ... \:,iu.i e,u TEt.:, :~eo.nc:.:>, f:)r:.~,.: G1;..1.i.t-)s ,JS tr:.::.b~ll~~:·hd~·rsf~ .. <) :.);:JJ'W. \:.> .irFJ!"! ..'.) be 
neficic. 

;;1: 1)77, O.f!l::-~c La di.t'etocia Jo ;.:~j_.1L:.íc.~.t0} f)8.i: .. v ~;.d_:ru·1.t0 (.~.:.,ixc.,r r:; -:.ri.i:::. ::d.1"!

:: i.o&.l. 

L. ... ;.Sl:IEC ::'.:':li:'; C~~~s·J:;·., f:.:.1:~ceu. :~., J.2 llG de/.3!"iiLr,-:-i dê! l)fi), cei:·i• 77 Jct0·::., ./{dos 

qi . .t~1.ir; viviUos êiJtli em I'::i.t\J ·;3r;_~.fiG0, &jn·1é:1.::ido a fú,;.;ui· e;,, r·i:-.:.tó_.~·.i.::t l~-<~:.~t;:·. e ié~~,_::e. 



C. Mun. de P. Bco. 

Fls. N.2 o1 

Estado do Paraná 

HISTÓRICO DE VIDA 

AZELINO DALA COSTA 

AZELINO DALA COSTA nasceu em Sananduva, estado do 
Rio Grande do Sul, em 01 de novembro de 1912, filho de Vitório 
e Joana Dala Costa. 

Em 1932, aos 19 anos de idade casou-se com 
ria Galvan, em sananduva, de onde partiram em seguida 
iniciar uma nova vida em Pato Branco na localidade de 
rinha, atual São João Batista (03/06/1932). 

Irene Ma
e vieram 

Cachoei-

Em 1937 esteve em Sananduva para visitar seus 
liares, e foi também para buscar uma carroça para poder 
seus produtos. 

fami
vender 

Ao chegar em Pato Branco teve que deixá-la na cidade 
até que ele mesmo conseguisse abrir uma estrada e desta forma 
fazer com que sua carroça chegasse a sua residência, onde morou 
nesta localidade por 36 anos. 

Em 1968 veio residir em Pato Branco onde permaneceu 
até o fim de seus dias, vindo a falecer em 12/12/1989. 

~ 

Teve 11 filhos, todos vivos: Graciema~ Dorvalino, 
Vitório, Angelica, Valdemar, Dérico, Arcindo Euclides, 
Darci, Ivani, Iraci. 

Rua Ararigbóia, 491 Telefax (0462) 24.2243 85.505-030 Pato Branco Porand 


