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PROJETO DE LEI Nº 134/2000 

RECEBIDO EM: 30 de novembro de 2000 

Nº DO PROJETO: 134/2000 

SÚMULA: Redenomina via pública localizada no Bairro Bonatto de Rua Ângelo Dal 
Bosco (a Rua Uruguaiana passará a ser Rua Ângelo Dai Bosco) 

AUTOR: Enio Ruaro - PFL 

LEITURA EM PLENÁRIO DIA: 30 de novembro de 2000 

VOTAÇÃO NOMINAL- MAIORIA ABSOLUTA 

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 14 de dezembro de 2000, aprovado com 12 
(doze) votos a favor e 03 (três) ausências 
Ausentes os vereadores Aldir Vendruscolo-PFL, Agustinho Rossi-PDT e Nelson Bertani
PSDB 

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 15 de dezembro de 2000, aprovado com 13 
(treze) votos a favor e 02 (duas) ausências 
Ausentes os vereadores Aldir Vendruscolo-PFL e Gilmar Luiz Arcari-PPB 

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 18 de dezembro de 2000 

ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 1180/2000 

LEI Nº 1997 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2000 

PUBLICADA: Jornal Diário do Povo -Edição nº 2440 do dia 28 de dezembro de 2000 
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PATO BRANCO, QUINTA-FEIRA, 28 DE DEZEMBRO DE 2000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO -PR 
LEI N" 1.997 

DATA: 20 DE DEZEMBRO DE 2000 
SU.mula: Redenomina via pública localizada no Baii1·0 Bonatto de Rua Àngelo Dal Bosco. 
A Câmara Mwricipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal 

sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º - Fica redenominada a Rua Umguaiana, localizada no Baino Bonatto, no Município 

de Pato Branco, de Rua ÀNGELO DAL BOSCO. 
Parãgrafo Único - O Executivo Mwlicipa] emplaca.rã a referida via pública contendo a 

nova contendo a nova denominação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação desta lei. 
Alt '!' - Esta lei enb:a em vigor na data de sua publicação. revogadas as disposições em contráiio. 
Esta lei decorre do projeto de lei de autoria do vereador Enio Ruaro ~ PFL. 
GaOinete do Prefeito Mwúcipal de Pato Branco em, 20 de dezembro de 2000. 

ASTÉRIO RIGON - Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 134/2000 

SÚMULA: Redenomina via pública localizada no Bairro Bonatto de Rua 
Ângelo Dai Bosco. 

Art. 1° - Fica redenominada a Rua Uruguaiana, localizada no Bairro 
Bonatto, no Município de Pato Branco, de Rua ÂNGELO DAL BOSCO. 

Parágrafo Único - O Executivo Municipal emplacará a referida via pública 
contendo a nova denominação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação 
desta lei. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Esta lei decorre do projeto de lei de autoria do vereador Enio Ruaro - PFL. 

Rua Ararigbóia, 491 Telefax (046) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 



COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE 

LEI Nº 134/2000 

Pretende o vereador Enio Ruaro - PFL, através do projeto de Lei 
em apreço, buscar autorização legislativa para redenominar via pública 
localizada no Bairro Bonatto de Rua Ângelo Dal Bosco. 

Referida via pública até então é denominada de Rua Uruguaiana, 
sendo que após a aprovação do projeto passará a ser Rua Ângelo Dai Bosco. 

O pioneiro Ângelo Dai Bosco veio para Pato Branco em 1946, 
onde cultivou muitos amigos pois era muito querido por todos. Trabalhou 
como agricultor e foi proprietário do primeiro moinho de nossa cidade, 
Moinho Santa Catarina. 

Por sua luta pelo desenvolvimento do município, por seu 
trabalho, nada mais justo que denominar a nia com o seu nome. 

Diante disso, após analisannos a matéria emitimos PARECER . ' 
FAVORAVEL a sua tramitação e aprovação. 

E o parecer, SMJ. 
Pato Branco, 13 de dezembro de 2000. 

afo~Jc4#~4 
~ ... Afonso Ferrei.ra de Almeida- PM .. DB 

,(4&!2 R ·--O _Membro <---;;::;;? 
1. ~ --~ ~ Emo Ruaro~P Ç~ .-. -

Membro / ·· --~~idente 
# 

~.I 
Roberto Carlos Chioquetta-PPS 

Membro 



COMISSÃO DE MÉRITO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 134/2000 
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Através do projeto de Lei em apreço o vereador Enio Ruaro -
PFL, busca autorização legislativa para redenominar via pública localizada no 
Bairro Bonatto de Rua Ângelo Dal Bosco. 

O Senhor Â-.ngelo Dal Bosco veio morar em nossa cidade em 
1946, trabalhando sempre em prol do desenvolvimento do município. 

Analisando a matéria observamos que a mesma está apta a seguir 
S•ta reg1'1n"'•1t,,l tr,,n-.;ta,,.,;:;O '"n" ""'Z Ql'"' "'Sta' "'"'Oln.--,,nharla d"' ""ha1'vo assinarlo l, _l 11\.tl LUI ll (.l,_l_llll 'r'ª ' U-.l-11(.l V \.t lV V U\.I ll_IJU!ll_l u V au l\.. u 

de moradores da Rua Uruguaiana, atual denominação da via pública, 
localizada no Bairro Bonatto, concordando que a mesma passe a denominar-se 
Rua Ângelo DaJ Bosco, atendendo assim ao que dispõe o artigo 8º da Lei 
Municipal nº 1100, de 02 de abril de 1992, que institui normas para a 
identificação de próprios, vias e lof,>radouros públicos do Município de Pato 
Branco, e que diz: Art. 8º - Os próprios, vias e logradouros públicos somente 
poderão sofrer alteração em sua nomenclatura através de consulta prévia à 
população interessada. 

Diante disso, esta comissão emite PARECER FAVORÁVEL a 
sua aprovação. 

É o nosso parecer, SMJ. 
Pato Branco, 13 de dezemb de 2000. 
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CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRA.Nt0~$'f~. 

ASSESSORIA ,JURÍDICA 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 134/2000 

Busca o ilustre Vereador subscritor do Projeto de Lei em epígrafe, obter o apoio do 
douto Plenário desta Casa de Leis para redenominar via pública locahzada no 
Bairro Bonatto de Rua Angelo Dal Bosco. 

A proposição está acompanhada da biografia do homenageado e certidão de óbito, 
conforme exigência contida no artigo 5° da Lei Municipal 1.100, de 02 de abril de 
l.992, que institui normas para a identificação de próprios, vias e logradouros 
públicos do Município de Pato Branco. 

Justifica o autor do Projeto, que a mudança da denominação de Rua Uruguaiana, 
localizada no Bairro Bonatto, para Rua Angelo Da1 Basco, decorre especialmente 
em razão de haver outra via pública localizada em outro Bairro da cidade com a 
denominação de Rua Uruguaiana. 

Dispõe o artigo 8º da supra citada legislação, que "os próprios, vias e logradouros 
públicos somente poderão sofrer alteração em sua nomenclatura através de 
consulta prévia à população interessada." 

A matéria encontra-se acompanhada de abaixo assinado de moradores da Rua 
Uruguaiana, localizada no Bairro Bonatto, concordando que a mesma passe a 
denominar-se Rua Angelo Dal Basco. 

Em aprovada a nova denominação, deverá ser dado atendimento a norma contida 
no artigo 9º da Lei Municipal 1.100, de 02 de abril de 1. 992, que institui normas 
para a identificação de próprios, vias e lot,:rradouros públicos do Município de Pato 
Branco, que assim determina: 

"Art. 9º - Em caso de alteração ou revisão, à nova 
denominação será acrescentada a nomenclatura primitiva, precedida da 
expressão "ex", salvo quando se tratar de próprios, vias e logradouros 
públicos, ainda não emplacado pela Prefeitura. 
É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 
Pato Branco, 08 de dezembro de 2.000. 

,1~ ~. c2\:.i~ ·,..._.._'9 

onteiro do Rosário~ Assessor Jurídico 

Rua Ararigbóia, 491 Telefax (046) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
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Os moradores da Rua Uruguaiana, localizada no Bairro Bonatto município de Pato. 
Branco, abaixo assinados, conforme dispõe as leis municipais nºs 1100 de 02 de 

abril de 1992 e 1802 de 12 de janeiro de 1999, concordam através do presente, que a 
referida rua, seja denominada de Pioneiro Ângelo Dai Bosco 

Nome Legível Nº Identidade Assinatura 

------~~-------~,-~~-------:--~---------- --~--~-;;::-~~-~-~:~~--------------------------------------------

----~~~~~(,~~..À::::~t1.,~,)_-{.k'.J~~-------- · -~-~-2;'.~-----------~--------------- ----------------------------------· 

~~-. '-/ / -~~~~~---~:', :-~:;~~~ ~~~"~--~---------- -~-~------------~~~~----
-/p(-l::Z.-t.-4.,,L-bK-Í;:;JÚ __ _z;; .. q,,,J.,/1.,L ___ /J;.:;:,:__ .D.._.J:.."J _ _:_>__, __ 2. __ ._~---------- ----------------------------------
!::ÍW-{p-~_t!_((_J~i~~o....+~-4&~-- b-~-:!2_q3_-?.2__1cg ________ ----------------------------------
-~-i-~1.:~-~~j_./~~Lj1.;i-~-r~---~""!~LLL.J~!:i~.1~------ ~Z:._~,:=:~----~~~-~:-~c_______________ ----------------------------------

----------------------------------------------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL 
Estado do Paraná 

EXMO. SR. 
GlLMAR LUIZARCARI 
DD. PRESIDENTE DA CÂ1\1ARA MlJNICIPAL DE PATO BRANCO. 

O Vereador infra-assinado, ÊNJO RUARO - PFL, no uso de suas prerrogativas 
legais e regimentais, apresenta para a apreciação do douto Plenário desta Casa de 
Leis e solicita o apoio dos nobres pares, para a aprovação do seguinte Projeto de 
Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 134/2000 

Súmula: Redenomina via púb1ica localizada no Bairro Bonatto 
De Rua Angelo Dal Bosco. 

A1t. 1 º - Fica redenominada a Rua Uruguaiana, localizada no 
Bairro Bonatto, no Município de Pato Branco, de Rua ANGELO DAL BOSCO. 

Parágrafo único - O Executivo Municipal emplacará a referida via 
pública contendo a nova denominação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da 
publicação desta lei. 

Art. 2º - Esta lei entra em vtgor na data de sua pubhcação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Nestes tennos, pedem deferimento. 

Pato Branco, 30 de novembro de 2.000. 

Rua Ararigbóia, 491 Telefax (046) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
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HISTÓRICO 

ANGELO DAL BOSCO 

Ângelo Dai Bosco, pioneiro pato-branquense, nasceu em 13 de 
dezembro de 1901, no Estado do Rio Grande do Sul. Sua família tem origem 
italiana sendo que seus pais, Giacomo Dai Bosco e Antonia Dal Bosco Gá 
falecidos), são naturais da Europa - Itália. 

Veio para Pato Branco em 1946. Era muito querido por todos e fez 
muitos amigos. 

Trabalhou como agricultor e foi proprietário do primeiro moinho de 
nossa cidade, Moinho Santa Catarina. 

Foi casado com Genoefa Paschoalin, com quem teve treze filhos: 
Máximo, Luiza, Armando, Marino,Armindo, Fiorindo, Cristiano, Antonio, 
Pierina, Ivo, Dorvalino, Nair e Natalino. 

Faleceu em 27 de setembro de 1954. 
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COMARCA DE PATO BRANCO ESTADO DO PARANÁ 
----------~----------

Dorvalino Gerutti 
ESCRIVÃO DO CRIME 

e 
'OFl(/Al DO ~EGISTRO CIVIL 

N.ucimentos, (.,same11tos e Obitos 

Rua: Guarany n. 23 PATO BRANCO 

ÓBITO N ._J_.!_12.º··················-

Certific0, que ás fliºJtY..ê.ªl.9.9. ....... _do livro N .. 3. ..... T.r..e.s. .......... de Registro de Óbitos, foi 

1 a v r a d o hoje, o a~ sento d e .. :~~.GJ.;g~.Q ..... P.A~ .... ~.Q.S..O..Q.! ........... : ........................... -·-··--·······---·-·--------· ----··-·-----------·- f a 1 e e ido a ô s 

........... 2.7. ...... d e _..S.? t ~:m.'Q ro .. _______ d e 195 .. 4 ....... a hora ........ 23 ........... em ...... ~.s.t.a. .... c.i.d.ad.e ..... d.e .... .P.a.:-

t.9 .... ~.:r@..9.Q ................ d o se x dil:ª§.9.~Jj.Jl,.Q ................. d~ c õfb.T.~-º-º····· -··--------··· profissão Mfil.P.Jtª_j,_:r:Q ______________ _ 

-···············································································-~---····················································na t lira 1 d e.:i?..§.~_!.;R::!:g ____ ,g_r_ªn-ª-~----ª'-º--·-gJ,J,l.~ .................. . 
nasci d o em ..... 13. .... 0..e. ....... D..~.~-e.mP..:r.Q .... de. ... .l .. ,_.9.0.1 ................................................................ --·-----------------·-, d o mi e i 1 ia d o em 

.... ~.ê.t.ª····ºJ·ª-ª·ª-~---·················································-- .................... residente em .............. tl:Q .... .!!1.~JHllQ ................................................... . 
com 53 ... J?Jl.O.S .... 3 .... m.ê.s .... 15 .... d.i .. ªs:s t ado ci vi 1 .............. 0.AS.AD.O. .................................................................................. f i 111 o 

d e .. G:IA.C.QM.Q ... D.AL ... :e..QS..C.Q ......... ., ....................... profissão ......... .Jª····f.-ª'-l.e.c.:i •. d.0 .. : .................................... -.. ······-·- natura 1 d e 

... EJJ.R.QP.A.".':" .... .I.T.AL.lA.t ................................................................. residente e m ........... ~ ....... ?. ....... E ....... :::: ........ ::: ......... = ......... ::: ......... E .......... . 

e d e D o n a _____ AN.T.QNJ.A ... .D.AL ____ :a.Q.S_Ç __ Q..................................................... pro ti ss ão ....... Jª-···!a.l.e.c.i.d.a .......................... . 

natural de ... EIIR.OJ?.A~ .... I.T.A.1.IA.L .................................. residente tm ....... =---······=---·-····~·-·-···~---·- -~-------~·-·····"'"·······~---···~--

foi declarante ..... o. ... Snr. ............. M.AURI.C.Iü.Jl.AL.DA.T..T..0..----···-················--······--····-····-·····················, sendo o atestado 

de óbito firmado por .. J).r. ... ___ ,T.Q~ ... C.ARMELIANO ... DE ... MIRANDA .•................................ que deu como causa 

da morte ..... .NE.S.PLASIA ... EDLMD.NAR_. _____________ ........................................... ________ Deixou herdeiros? ........... S.i.ih .• 
t ' 

sepultamento ...... dà ....... ex.t.in:t.°0 ........................ -..... feito no Cemitério de __ J~JJ.L.lc.ipà.l ... .de.s.t.a. ... c.i.d.a.d.e. .. _._ 

Observações: .Q ____ e:.Kl.tin:t.o .... não. ___ de.x.o.u .... t.e.s.t.am.ent.o ____ e ___ nBm b en.a .... a .... inv..en:tariar. . .-.éra .. ~-· 

... c.a.s.a.d.o ..... c.o.m. .. .D@} ....... GENORF..A ....... PASCHO.ALIN .... d.e ..... c.u.j.o ..... c.o.ns.or.c.io .... fi.c.aram .... o.s. ... .s.e!'!': ..... . 

... g.uin.t.e.s .... filho.s .• .MAXIW..O . .,.LU.IL:A.,.AR..MAN.D.O.,.MARIN.O.., . .ARMIN.DO.,..F.I.ORIN.DO.,..C.RI.S.TIANO , 

.. .AP..X_QNJ.Q.1J'.J.E..RJ.N.A.1.J.Y..Q_,J)_QRY..ALJ.NQ_,_l'l.AlR_t.N.A.'.r.ALJ.N.O. ........ P.A.L ... JW.S..Q.Q.~---···················································· 
I.ê.ª_n.:!i.Q.ê ..... Q..~ ..... ê.~.l.Q.ª····ª--~-----fü~ .. Ô.~'.Q& .... Q QID ... 9 ... Dª9.:r.~.t.Q .... L.e.J .... Jt~.9,-'ª~-c;1.l . .1t ..................................................... . 

... lN-.m.~.*-º····4 .. !.ª.5.1.,. ···ª·:r-~tgg ____ .3..l ..... ª-~·-··9.~.ll::.l .•.. 9.3..9. .. '--··································-·--·--·······-··-····-····- -···················--············-· 
O referido é verdade e dou fé. 

Pato Branco, 2-ª---··--··de SetemP.!.9 ...... ---····-··--··--·-------·de 195-4,._ 

Llvr.trlll e Tipograli.t Santa Tetezlnbo • Pato Bunco Paran& 


