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PREFErfuRAMUNICIPALDEPATOBRANCO-PR 
LEI N" 1.916 

DATA: 12DEABRILDE2000 . 
Súmula: Denomina estradas mwlicipais localizadas na comwlidade de Beta Vista. 
A Câmara Mwlicipal de Pato Branco. Estado do Paraná, aprovou e eu .Prefeito Mwlicipal 

sanciono a seguinte. Lei: 
Art. lº - Ficam as estradas municipais -localizadas ll8" cOmUnidade de Bela Vista 

denominadas de: ' 
Vis~:- Pioneiro José Tondello, a via que liga a Capela do P..-o da Pedra até· a Capela de Bela 

IÍ • Pioneiro José Zoche, a via que inicia na Capela Bela. Vista até a propriedade do Senhor 
Osmar Bau; · · 

111- Pioneiro Valentin Camieletto, a via que inicia na propriedade do Senhor Osmar Bau, 
até a Rodovia PR-469, em frente a propriedade M Senhor Dilso Miotto; • 

IV· Pioneira Over)inda lopp, li via que inicia na Comwlidade de Bela Vista até o fügorifico 
de propriedade do Senhor Joé Rottava. 

l'aI1\8nfo úrúc~. O Executi~o Mwlicipal dotará as referidas ·Vias com placas contendo as 
denonunações consignadas nos mcisos deste artigo, no prazo máximo dé trinta (trinta) dias, 
contados da data de publicação da presente lei. 
coni:~~ • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

Esta Lei Decorre de Proje)o de Lei de autoria do Vereador Nelson Bertani. 
Gabinete do Prefeit<> Mwlicipal de Pato Btanco em, 12 de abril de 2000. 

ALCENI GUERRA - Prefeito Municipal 



Câmara ;tfunícípal de Pat 
Estado áo Paraná 

PROJETO DE LEI Nº 19/2000 

SÚMULA: Denomina estradas municipais localizadas 
na comunidade de Bela Vista. 

Art. 1 º - Ficam as estradas municipais localizadas na 
comunidade de Bela Vista, denominadas de: 

1 - Pioneiro José Tondello, a via que liga a Capela do Passo da 
Pedra atê a Capela de Bela Vista; , 

li - Pioneiro José Zoche, a via que inicia na Capela Bela Vista 
até a propriedade do Senhor Osmar Bau; 

III - Pioneiro Valentim Carnieletto, a via que inicia na 
propriedade do Senhor Osmar Bau, até a Rodovia PR-469, em frente da 
propriedade do Senhor Dilso Miotto; 

IV - Pioneira Orvelinda Iopp, a via que inicia na comunidade 
de Bela Vista até o frigorífico de propriedade do Senhor Joé Rottava. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal dotará as referidas 
vias com placas contendo as denominações consignadas nos incisos deste 
artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da 
presente lei. 

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

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



Câmara ;tfunícípal 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E :REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 019/2000 

Através do Projeto de Lei nº 19/2000, pretende o vereador Nelson 
Bertani, ·obter o apoio dos demais pares desta Casa de Leis, para denominar vias 
públicas (estradas) localizadas no interior do Município de Pato Branco, mais 
precisamente na Comunidade de Bela Vista, agraciando-as com nomes de pioneiros. 

A proposição está acompanhada do documento de certidão de óbito 
dos homenageados e da concordância expressa da comunidade local interessada, 
conforme preceitua a norma contida no artigo 3º "caput" da Lei nº 1.100/92, alterada 
pela Lei nº 1.802, de 12 de janeiro de 1.999. 

As denominações serão as seguintes: Pioneiro José Tondello; via que liga a 
Capela do Passo da Pedra até a Capela de Bela Vista; Pioneiro José Zoche; via que 
inicia na Capela do Bela Vista até a propriedade do senhor Osmar Baú; Pioneiro 
Valentim Carnieletto; via que inicia na propriedade do senhor Osmar Baú até a 
Rodovia PR-469 em frente a propriedade do Sr. Dilson Miotto e Pioneira Orvelinda 
Iopp; via que inicia na Comunidade de Bela Vista, até a propriedade do senhor Joé 
Rottava. 

A proposição tem amparo legal, razão pela qual emitimos parecer 
favorável a sua tramitação e aprovação. 

Rua Ararigbóia, 491 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 29 de fevereiro de 2000. 

~~!.~~ 
~ 
~ 

Roberto Car~ -·M:;,,bro 

Telefax (046) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
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COMISSÃO DE MÉRITO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 019/2000 

O colega vereador Nelson Bertani, através do Projeto de Lei nº 19/2000, deseja 
obter apoio do douto Plenário desta Casa, para denominar vias públicas (estradas) localizadas 
no interior do Município de Pato Branco, mais precisamente na Comunidade de Bela Vista, 
ou seja: Pioneiro José Tondello; via que liga a Capela do Passo da Pedra até a Capela de 
Bela Vista; Pioneiro José Zoche; via que inicia na Capela do Bela Vista até a propriedade 
do senhor Osmar Baú; Pioneiro Valentim Carnieletto; via que inicia na propriedade do 
senhor Osmar Baú até a Rodovia PR-469 em frente a propriedade do Sr. Dilson Miotto e 
Pioneira Orvelinda Iopp; via que inicia na Comunidade de Bela Vista, até a propriedade do 
senhor Joé Rottava. 

A proposição tem mérito, é conveniente, assim sendo esta relatoria emite 
parecer favorável a sua tramitação e aprovação. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 10 de março de 2000. 

-Membro 

Rua Ararigbóia, 491 Telefax (046) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
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ASSESSORIA JURÍDICA 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 019/2000 

. ~ 

O. Mun. de P. IM.\ 

i J'l.1. ~·t'-16---j 
k~--~-
~Hcu-· 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o Vereador subscritor, obter o apoio 
do douto Plenário desta Casa de Leis, para denominar estradas municipais 
localizadas na Comunidade de Bela Vista. 

A proposição tem por finalidade denominar vias públicas (estradas) localizadas no 
interior do Município de Pato Branco, mais precisamente na Comunidade de Bela 
Vista, agraciando-as com nomes de pioneiros. 

A proposição está acompanhada do documento de certidão de óbito dos 
homenageados, restando a apresentação de justificativa firmada pelo autor do 
Projeto, contendo a biografia dos homenageados, conforme reza o artigo 5º da 
Lei nº 1.100/92, que instituiu normas para a identificação de próprios, VIas e 
logradouros públicos do Município de Pato Branco. 

A proposição está acompanhada de concordância expressa da comunidade local 
interessada (abaixo assinado), anuindo os nomes dos pioneiros que constarão da 
denominação das vias públicas localizadas na Comunidade de Bela Vista, 
conforme preceitua a norma contida no artigo 3° "caput" da Lei nº 1.100/92, 
alterada pela Lei nº 1.802, de 12 de janeiro de 1.999. 

No sentido de facilitar o estudo da matéria, recomendo as Comissões Permanentes 
que solicitem junto ao seu autor, a juntada de Mapa indicativo do trajeto das 
vias a serem denominadas. 

Feitas essas considerações, após cumpridas as formalidades legais, estará a matéria 
apta a seguir sua regimental tramitação. 
É o parecer, SALVO MELHOR ruízo. 

Pato Branco, 28 de fevereiro de 2.000. 

Renato Monteiro do Rosário 

Rua Ararigbóia, 491 Telefax (046) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
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Câmara Municipal de Tato Branco 
...-------·~ 

Estado cfo Paraná 

EXMO. SR. 
111.~ 

GILMAR LUIZ ARCARI 

~k :'·.:J 
...._.....;.;,VISTO 

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

O vereador infra-assinado, NELSON BERTANI - PSDB, 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 019/2000 

Súmula: Denomina estradas municipais localizadas na Comunidade 
de Bela Vista. 

Art. 1 º - Ficam as estradas mumc1pats localizadas na 
comunidade de Bela Vista, denominadas de: 

I - Pioneiro José Tondello, a via que liga a Capela do Passo da 
Pedra até a Capela de Bela Vista; 

II - Pioneiro José Zo che, a via que inicia na Capela Bela Vista 
até a propriedade do Senhor Osmar Baú; 

III - Pioneiro Valentim Carnieletto, a via que llllCia na 
propriedade do Sr. Osmar Baú até a Rodovia PR/469 em frente da propriedade do 
Sr. Dilso Miotto; 

IV - Pioneira Orvelinda Iopp, a via que inicia na Comunidade de 
Bela Vista até o frigorífico de propriedade do Sr. Joé Rottava. 

Parágrafo Único - O Executivo Municipal dotará as referidas 
vias com placas contendo as denominações consignadas nos incisos deste artigo, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da presente lei. 

Rua Ararigbóia, 491 Telefax (046) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
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Câmara ;tf unícípal de Pato 

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

Rua Ararigbóia, 491 

Nestes termos; pede deferimento. 

Pato Branco 23 de fevereiro de 2.000. 

elson Bertani - Vereador PSDB 
PROPONENTE 

Telefax (046) 224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
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Os moradores da comunidade de Bela Vista, interior do município d ãtõ'~~-·: . ·· ~- .... _:~~~:J 
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 as estradas que dão acesso a esta comunidade, recebam as 

seguintes denominações: 

• Estrada que liga a Capela do Passo da Pedra até a Capela de Bela Vista, 
denominar-se-á Estrada Pioneiro José Tondello; 

• Estrada que inicia na Capela do Bela Vista até a propriedade do Senhor Osmar 
Baú, denominar-se-á Estrada Pioneiro José Zocch~ 

• Estrada que inicia-se na propriedade do Senhor Osmar Baú e vai até a Rodovia 
PR-469 em frente a propriedade do Senhor Dilso Miotto, denominar-se-á 
Estrada Pioneiro Valentim Camieletto; 

• Estrada iniciando na comunidade de Bela Vista, até o Frigorífico do Senhor Joe~ 
Rottava, denominar-se-á Estrada Pioneira Orvelinda lopp. 

· Nome Legível Nº Identidade Assinatura 



Os moradores da comunidade de Bela Vista, interior do 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 as estradas que dão acesso a esta comunidade, recebam as 

seguintes denominações: 

• Estrada que liga a Capela do Passo da Pedra até a Capela de Bela Vista, 
denominar-se-á Estrada Pioneiro José Tondello; 

• Estrada que inicia na Capela do Bela Vista até a propriedade do Senhor Osmar 
Baú, denominar-se-á Estrada Pioneiro José Zocche, 

• Estrada que inicia-se na propriedade do Senhor Osmar Baú e vai até a Rodovia 
PR-469 em frente a propriedade do Senhor Dilso. Miotto, denominar-se-á 
Estrada Pioneiro Valentim Carnieletto; 

• Estrada iniciando na comunidade de Bela Vista, até o Frigorífico do Senhor Joel 
Rottava, denominar-se-á Estrada Pioneira Orvelinda lopp. 

- ---~------------
~~---<!:S.&:r..fk.:. __ _ 
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Os moradores da comunidade de Bela Vista, interior do 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 as estradas que dão acesso a esta comunidade, recebam as 

seguintes denominações: 

• Estrada que liga a Capela do Passo da Pedra até a Capela de Bela Vista, 
denominar-se-á Estrada Pioneiro José Tondello; 

• Estrada que inicia na Capela do Bela Vista até a propriedade do Senhor Osmar 
Baú, denominar-se-á Estrada Pioneiro José Zocche, 

• Estrada que inicia-se na propriedade do Senhor Osmar Baú e vai até a Rodovia 
PR-469 em frente a propriedade do Senhor Dilso Miotto, denominar-se-á 
Estrada Pioneiro Valentim Camieletto; 

• Estrada iniciando na comunidade de Bela Vista, até o Frigorífico do Senhor Joel 
Rottava, denominar-se-á Estrada Pioneira Orvelinda lopp. 
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Os moradores da comunidade de Bela Vista, interior do município de Pato 
Branco, abaixo assinados, conforme dispõe as leis municipais ,nºs 1100 de 
02 de abril de 1992 e 1802de12 de janeiro de 1999, concordam\ através do 
presente, que as estradas que dão acesso a esta comunidade, recebam as 

seguintes denominações: 

• Estrada que liga a Capela do Passo da Pedra até a Capela de Bela Vista, 
denominar-se-á Estrada Pioneiro José Tondello; 

• Estrada que inicia na Capela do Bela Vista até a propriedade do Senhor Osmar 
Baú, denominar-se-á Estrada Pioneiro José Zocc._ 

• Estrada que inicia-se na propriedade do Senhor Osmar Baú e vai até a Rodovia 
PR-469 em frente a propriedade do Senhor Dilso Miotto, denominar-se-á 
Estrada Pioneiro Valentim Carnieletto; 

• Estrada iniciando na comunidade de Bela Vista, até o Frigorífico do Senhor Joel 
Rottava, denominar-se-á Estrada Pioneira Orvelinda lopp. 

Nome Legível Nº Identidade Assinatura 
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Os moradores da comunidade de Bela Vista, interior do município de Pato 
Branco, abaixo assinados, conforme dispõe as leis municipais nºs 1100 de 
02 de abril de 1992e1802de12 de janeiro de 1999, concordam 1 através do 
presente, que as estradas que dão acesso a esta comunidade, recebam as 

seguintes denominações: 

• Estrada que liga a Capela do Passo da Pedra até a Capela de Bela Vista, 
denominar-se-á Estrada Pioneiro José Tondello; 

• Estrada que inicia na Capela do Bela Vista até a propriedade do Senhor Osmar 
Baú, denominar-se-á Estrada Pioneiro José Zocche, 

• Estrada que inicia-se na propriedade do Senhor Osmar Baú e vai até a Rodovia 
PR-469 em frente a propriedade do Senhor Dilso Miotto, denominar-se-á 
Estrada Pioneiro Valentim Camieletto; 

• Estrada iniciando na comunidade de Bela Vista, até o Frigorífico do Senhor Joel 
Rottava, denominar-se-á Estrada Pioneira Orvelinda lopp. 

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

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

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



REGISTRO GERAL DE IMOVEIS 
COMARCA DE PATO BRANCO - PARANA 

RUA OSVALDO ARANHA, 697 
TITULAR: 
PEDRO DESA RIBAS 
C. P. F. 005845179-04 

22 de abril de 1.977. 

---FICH 

[REGISTRO GERAL) 01 

(MATRICULA N: 4.311 ) .... [_ª:·:J55E;':RU:BR_~_A __ ] 

IMOVEL RURAL - Lote nQ71 do núcleo Bom Ret.iro, situado n te município de Pato -
Bza.nco,, contendo a área 2e l.ooo.ooo,00m2(HUM MILhâO.DE METROS QU.ADR,'J)OS), dentro 
dos límj.tes e confrontaçoes seguintes: A LESTE: por uma. linha seca 2QOO'SO, com -
um mil.met:i:-os, or:,.zandc> um caminho aos quatrocentos e oitenta metros e.um arroio, 
aos quatrocentos ,digo, aos quinhentos e dez metros, confrontç:mdo com .. terras do .1_2 
te rural número se·tenta e dois de Joaquim Claudino dos Santos; AO SUL: por uma -
linha seca de rumo 88QOO'NO, com um mil metros, cruzando um arroio aos trezentoê, 
e vin"ce metros' confrüi.tando com terras dos lotes números ses::;enta e sete e seten
ta, respectivamente· de JosÕe,digo, de José Padilha dos Santos e Francisco Padi--
lha dos Santos e outros; A OESTE: por· uma linha- secà, de rumo 2QOO'NE com um mil, 
metros, cruzando um caminho aos quinhentos e dez metros, confrontando com terras, 

do núcleo Independencia; ao NORTE: por uma linha seca de rumo88QOO'SE, com mil -
metros, cruzando um arroio aos duzentos e sessenta e cinco r:1etros, confrontando,
com terras do lote nÚmero oitenta e dois. Ref. reg. ant. sob nQ210 do livro nQ3-A 
deste Oficio. Público de l5.l2.l95'i.( Valor cr$loo.ooo,oo. 

ADQUD1E1J'l'E: VALEl:TTIM CA..-:Z.NIELETTO,agricultor, residente e domiciliado neste municl, 
pio. 

TRANSMI'I'ENTE: FIRMA PARZI.A.NELLO & IRMÃOS, PIO MIOTTO e sua mulher dona !f.v\RCELINA 
MIOTTO e FIOI1El-J'l111JO · IOPP, a primeira.1 firma industrial estabelecida nesta cidade, 
neste a11o representada por seu socio geren e o cidadão LUIZ DAVID P.4.RZIANELLO,oo
merciante e industrial, residen~e nesta cidade, PIO MIOTTO e sua mulher, ele in
dustrial e ela domestica, também residentes nesta cidade e o ultimo agricultor,r.2, 
sidente neste município. 

R. 1 - 4.311 - Transmitente: VALEli'l'IM CARNIELETTO e sua mulher da. REGil'iA IJJASTA
CIA C.AlUUELETTO, brasileiros,casados,ele agricultor, ela do lar, rdsidentes e do
miciliados ·neste municipio. Adquirente: JOS~ CARNIELETTO, brasileiro,amior, agri
cultor, residente neste município, CPF nQ~~~63.009. DO!QÃO: lrea: 242.ooo,00m2, 
Cadastrada no INCRAsob nQ722 120 020 176. Público de 10,06.6§, LG21 fls.38 a 40, 
T~b·ç.~ºfªl• 0valor: it~.uo.ooo. Ref. reg. a.nt. sob nºll.192 e mat.4311 acima. Dou -
fe. (2..(M.L ~ '~~. 

R. 2 - 4.311 - Transmitente: VALErJTIM CARMIELETTO e sua mulher da. REGINA AliASTA
CIA CARl~IEiiETTO, brasileiros, casados, ele agricultor, ela do lar, residentes e -
domiciliados neste municipio. Adquirente: DINO CAR.l.~IELETTO, brasileiro, menor pú
bere, agricultor, residente neste municipio. DOAÇÃO: àrea: 242.ooo,00m2. PÚblioo, 
de 10.06.66, Lº21 fls.38 a 40, Tab. local. V"a~}'.: trJ 2po.ooo, Be1, reg. ant. sob -
nºll.193, Lfll3-I, e Mat. 4.311 acima. Dou fé. ta.hct. ~ ~-~. , 

R. 3 - 4.311 - Transmitente: VALEJ:a1Di CARNIEIETTO e sua mulher dona REGINA Al'iASTA 
CIA CARNIELETTO, brasileiros,casado~,ele agricul"j;or, e la do lar, resideni;.~.s:e ci:§: 
mic~liadof? neste municipio. Ad·~1uiren·~e; CiiEM@NTE CAP.NI?LE~TO 1 l_>rasileiros ,menor,
impubere, residente neste município, Cl?F nQl~0.752.069. DOAÇAO: lrea: 242,.000,0 
Cadastrado no INCRA sob nº722 120 017 493. Publico de 10.06.66, Lº21, fls.38 a 40 
Tab. loca~~ ~~~or: p 200.00~~ef • reg, ant. sob nQll.194 LQ3-I, e Mat. 4.311 acJ:. 
ma. Dou fe. ~ ~ '<K~ 

R 4 - 41311 - Transmitente: VALENTIN Ci!RNIELETTO e sua mulher dona lfüGINA A.HASTA 
CIA C.AfilHEiiETTO, brasileiros,casados, ele agricultor e ela do lar, residentes e-: 
domiciliados neste município. Adquirente: AVAJ.'i'f MA.RIA CARJ:JIELETTO, brasileira,sol 
teira, maior, do lar, residente e domiciliada neste municipio. DOAÇÃO: Área: ......::: 
274.ooo,00m2. PÚblico de 7 •• 12.70, Lg33, tls.29J/291, Tab. local~ Vãf:fj: ij 5,000, 
oo. Ref• reg. ant. sob ng17,226 Lº3-0, e mat. 4.311 aclima. Dou fee (WIV~ · 

R. 5 - 4.311 - Transmitente: DINO CA.'il~IELETTO, brasileiro,solteiro, maior,agricu.l 
tor,residente e domicLiado neste municipio,inscrito no CPF n0081528459. Adquiren 
IZALTINO CARNIELETTO, bro.sileiro,casado,agrioultor,residente e domiciliado neste-; 
munic.tpio, inscrito no CPJ!, ng071528109. COI'lil?.RA E VENDA: Área: 242,000m2. Cadastra 

,.111 '_· ' . , -
ão no -INCRA sob nº722 120 020 850. Püblico de 31.12. 71, LQ14, fls.167,, Tab. de Vi 
tanino, nesta comarca. Valor: ~l 15.000,00. Ref. reg. ant. sob nQl8.430 e R.2-431! 
'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SEGUE NO VERSO~~~-' 
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retro. Dou fé. 
R. 6 - 4.311 - Transmitente: AVANY iil1\RIA CARIUEIETIDOtbrssileira,solteira, maior,
éiõ lar, residente e domiciliada neste município, CPF nªl65897859• Adquirente:OLI
VO ZANETTE,brasileiro,casado,do comercio,residente e domiciliado nesta cidade,--
CPF n0l26241959. CO!IIPRA E VENDA. P~blico de 21.oa.74; L2 44 fls.297/298,Ta~! local 
Valor: [$ 100.000100. Ref• reg. ant. sob nl'l21.741 e R.4-4.311 retro. Dou fe,di~?': 
COMPRA E VENDA: Area: 274.000m2. Cadastrado no INCRA sob nl'l722 120 017 396. Pü.oJá. 
oo de 21.os.74, Lª44, fls.297/298, Tab. lo~al'LY~lorõ_~ ~oo.oo.Q.,~O. Ref. reg. -~ 
ant. sob nQ2le741 e R.4-4.311 retro. Dou fee ~ ~ · ~ 

Av; 7 - 4.311 - C~dula Rural Pignoraticia e Hipotecaria. Emitente: Oliva Zaene,di:, 
go Zanette e sua mulhe:Pe Credor: Banco do Brasil S.A., Ag., d/praça. Valor: q~ ---
91.SOO,OOe Veneto: 10.03.ao, pa.gaveis nesta praça. t• ~~· Ref• reg. sob nº-
3.504 L09-F, deste Oficio, e R.6-4.311 acima. Dou fe. 
R. a7 - 4.311 - 13.05.77 - Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária.E
mitente: IZALTINO CARNIELETTO e sua mulher, CLEMENTE CARNIELETTO e 
sua mulher. Financiador: Banco do Brasil S/A., Agência desta praça.
Valor do Crédito: fr$ 172.000,00, imiestiment0 par~_aquisição de Um -
Trator Marca Massey Ferguson, equipado com Arado, Grade, Semeadeira, 
e Plantaforma. Vencíveis em: 16.05.82, pagaveis nesta praça. ia HIPO 
TEC~. RefQ a_R.3-4.311 e R. 5-4.311 e Reg2 n~ 2.350,LQ 3-D, ~~_-i O
ficio. Emissao: Pato Branco, 11.05.77. Dou fe. C. fr$ 163,26.c~ 

ft• 9 - 4.311 - 24.10.78 - Conforme Contrato de Concess;o de Venda,
datada de 19.10.78, devidamente assinado pelas partes contratantesT 
em que figura como concedete a F~BRICA DE CIGARROS SUDAN S/A.,sedia 
da na Capital na Rua Dona Santa Veloso, 555, CGC nQ 61.405.437/000T 
DB; e concessionária ZANETE COM. REPRESENTAÇÕES uTDA., com sede á -
Rua Sj,l v e,,i. .rfJ .. _t1í'l:t:.tj,n~ •. ~n~,,, ... ~P~t.2 .... ~.r_ci.111;«Q.,,,,.J:;_ç;c_. ng.]?.r--7.:U.317/0.0 O l ~.52 ;JJ_ 
fiador em garantia das obrigãçoes por ele assumidas, cauciona os di 
reitos que possui sobre o lote nº 71 do NÚcleo Bom Retiro, situado-:'° 
neste município, com a área de 274.DOD,00m2, constante do R. 6- ••• 
4.311, a~ima, a 9arantia.or~ estipulada vigora~rá por todo o prazo 
contratu_al e tera c:;omo limite ,o valor de t?$ 500.000,#GJO. Pelo que ••• 
averbou dita ma~ricula. Dou fe. e.~$ 540,0D.q.J Z....l1--· . 

AV-10 - 4.Jll - 25.11.BO - Conforme memorando do Banco do Brasil i. 
ag.d/praça,datado de 25.11.80, dirigido a este Oficio, autorh:a se"" 
ja cancelado o registo n93.504 Lg9-F, uma vez que o emitente Oliva 
Zanttt~, saldou a divida dele resultante.Ref•AV-7-acima. Dou ri.d?" 
~· - ·' . 
&. ll - 4.,11 - lê/12/êl -·m:tdula Ru.ra+ Hipoteçaria. Emi)ien-ye: Olivo Zanette -~ -
Slla mulher. Financiador: Banco Nacional S/A., Ag., desta praça. Valor do Credito: 
lil 472.178,40, para aquisição e montagem de um :Biodigestor Modelo Rodan; Venoiveis 
em. l5~12.s5, pagavei,s nesta. praça. l• HII'OTECA. Re:r. reg. sob ng 9.579 do. livro -
nQ3-N, deWilOfic;i.o~ Re:f~ R.6-4311 acima, ref. a ~rea de lO,ooha;, Dou t~~ e. fíS --
2.765,00.~. ' . 

A.V 1 12 -, 4.3U - 09/09/82 - Conf2rme Te~o de ~seis;o de contrato de çonsess~o, 
de Vendas, lavrado na cidade de Sao Paulo-SP., em Ga.03.79, devidamente.assinad9 
pelas part~s contratantes, e com firmas devidamente reconheeidns pelo 200 Tab• de 
Nota_s de S!ilo .Paulo e Pel0 '.rab• local, em datas de 13.05.79 e..,20.03.ao respectiva
mente, os-mesmos rescindente o contrato primitivo de Oóneessao de Vendas, firmado 
ent•e a firma ZANET :E COM. REPRES&"JTAQêíES LTDA e a FABRICA DE CIGARROS SUDAN S/A. 
nes~e ato, realativo' ao saldo credor, desta a firma devedora, paga no ato da res
c~sao' a importancJ.a de [$' 68.614,92, a firma credora. Re'f· R.9-4.311 acima. Dou- -
:r~. e. li11 3.030,00... 'êi. J l! • - - · 

!!.i. 13 ..; 4,311 - 14.06.83 - 001lforme memorando do Banco do Brasil s.A., Ag., des• 
ta ~raça, a.atado de 10.60.8,, dirit;ido a este Oficio, autoriz,:1 o canceleln!!nto do, 
registro sob nl'l 2.350 do livro nl'l3...D, deste Oficio, uma vez que o emii;ente sr. -
CIEME:HTDE CAR~IELETTO e out~os'..t'~3~a ~iv\lda_ dele result.nte. Ref. R,s-4.311 
acima •. ou f;,. e. @ 172 ,oo . ' 
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R. 14 - 4.311 - 14.06.83 - C~dula Rural Hipotecari•o<. Em ·t;ente: Clemente Carnielet
tõ e sua mulher. Financiador: Banco do Brasil s.A., 4°'-g., desta praç,. Valor do <Vre 
dito: (;~ s70.ooo,oo, ix::1ra o custeio dHs explorações rurais, v1mciveis em 15.05.e5,
BªSaveis nost.~1 praça. l!i HIPOl'Ji':CA. Re:f• r'e~ sob nºl0 •. ~;03 do 1~ n°3-C, der;te --
ficio. Ref• R.3-4.311 retro. Dou f~. c. i;3~~"'997,67. G. j ~ ~ 

R. 15 - 4.311 - 03.11.83 - Cédula Rural Pignoraticia e Hipotecaria. Emitente: Iva
lln• Meretto Boldrini e sua mulher, Izaltin• Canrieletto e sua mulher e Clemente -
Carnieletto e sua mulher. Financiador: Banco do Brasil S.A.,Ag., desta praça. Va-
ler do Credito: 1 21.000.000,00, para aquisição de uma Colheitadeira Autometriz, -
marca SI.O, e demais iJD.plementos agricolas. Venciveis em 15.07.86, pagaveis neet! -
praça. l• HIPOTECA. Ref. reg. seb nª 10.919 ,do livro ª3-P, deste O:f.l.ci:tr Emissae1 
Pato Brance:isr. Re:t. R.5-4.311 retro. Dou :te. e. 1 6.'B2a,18. -:; . 'j <"lr- . _ 
AV. 16 - 4.311 - Ol .. 07 .. 85 - Conforme memorando do Banco Nacional s .. A.,.ag., desta,
p;;ça, datado de 28.06.85, dirigido a este Oficio, autoriza o cancelamento do re-
giàtro sob nº9.579 do livro n°3-N, deste Oficio, uma vez queo emitente sr .. OLIVI9 
ZANETTI e outros, seftl.daram a divida dele resultante. Ref. R.ll-4311 retro. Dou fe. 
e. (?.$ 472• ~~1'-
AV. 17 - 4.,311 - 01.07.85 - Conforme memorando do Banco do Brasil S.A., Ag., desta 
Pli'ça, datado de 26.06.85, dirigido a este Oficio, autoriza o cancelamento do re-
gistro sob nºl0.403 do livro nº3-0, deste Oficio, uma vez que o emitente sr. CIE--
1/IT:i:NTE CARNIEffiTTO e outros, sald.Eftl'.'am a divida dele resultante. Ref. R.14-4.311 ac1 
ma. Dou ré .. e .. t?$ s7g., <;?""-.J ~.b--

R. 18 - 4. 311 - 11. 07 .85 - Transmitente: CLEMENTE C.ARNIELETTO e sua mulher dona -
LoURDES MARIA CARNIEIETTO, brasileiros, casados, ele do comercio e ela do lar, re
sidentes e domiciliados nesta cidade, inscritos no CPF sob nºl50.752.069-00. Adgui 
rente: IZALTINO CARNIELETTO, brasileiro, casado, agricultor, residente e domicilia 
do nesta cidade, inscrito no CPF sob nºO?l.528.109-87. CClV!PRA E VENDAi área: -:-:'= 
i30.950,00m2. Cadastrado no INCRA sob nº722 120 017 493, exercicio de 1985 quitado 
PÚblico de 08.ll.8~, Lº84 fls.179, lº Tab. local. Valor: ~ 650.000. Foi pago o im
posto de transmissao inter-vivos na quantia de ~ 13.000, conforme guia sob nº GR-4 
ITBI-8254425-5 da Ag;~ia de Rendas de Pato Branco. Ref. R.3-4.311 retro. Dou fé.
e : fr1 83. 2 8'1 ~ ::<:'X:r--

R. 19 - 4.311 - 11.07.85 - Transmitente: OLIVO ZANETTE e sua mulher dona AMABILE = 
ZANETTE, brasileiros, casados, ele do comercio e ela do lar, residentes e domici-
liados nesta cidade, inscritos no CPF sob nºl26.24l.959-04. Adquirente: CLEMENTE = 
CARNIElETTO, brasileiro, casado, do comercio, residente e domiciliado nesta cidade 
inscrito no CPF sob nºl50.752.069-00. COMPRA E VENDA: área: 274.ooo,00m2. Cadastra. 
do no INCRA so@ n°722 120 017 396, exercicio de 1985 quitado. Público de os.11.82, 
Lº84 fls.178, lº Tab. local. Valor: (f,j) l.430 .. 000. Foi pago o imposto de transmissão 
inter-vivos. na quantia de G.'ll 28.600, conforme guia ~ob nº 8254426-3, da Agênc~ de, 
Rendas de Pato Branco. Re:f. R.6-4 .. 311 retro. Dou fe. e. íi'$ 110.942 f""'?:'l =<:;'.,b-- • 

AV. 20 - 4.311 - 11.07.85 - Conforme Carta do :Banco do Brasil S.A., Ag., desta pra 
Çã;" datada de l0.07.s5, dirigida a este Oficio, autoriza o sr. IZALTINO CANIELETTO 
anexar ~--área de i10.950,00m2, do R.18-4.311 acima, a área de 242.ooo,00m2, do a.5 
4.311·retro, cuja area esta onerada a este Banco pela CRPH sob nºEAI-83/02287-2,-
emitida em 03.11.83, no valor de frl 21.000.000, venciveis em 15 .. 07.86,registrada,
so~ nº 10.919 do livro nº3-P, deste Oficio, constante do R.15-4311 a~i~esde qu 
o onus hipotecaria, permanece vigente em favor do mesmo Banco. Dou fe.{;°~~ 

AV. 21 - 4.311 - 11.07.85 - Conforme memorial descret1vo e plantas, referente a -
ü;;' parte do lote rural sob n°71 do núcleo Bom Retiro situado neste municipio de -
Pato Branco, contendo a área de 75$0!lOO,OOm2, constante do R.3,5,18 e 19-4.311 re
tro e acima, sendo a área de 372.950,00m2, constante do R.5 e 18-4.311 retro e aci 
ma de propriedade do sr. IZALTINO CARNIEIETTO e a área de 3a5.050,00m2, constante-; 
do R.5 e 18, retro e acima, de propriedade do sr. CLEMENTE CARNIELETTO, que de -
acordo com o referido memorial descret1vo e plantas, a área de 372.950,00m2, de -
propriedade do sr. IZALTINO CARNIEIETTO, passara a den2minar-se "SITIO IZALTINO = 
CARNIEIETTO, dentro dos seguintes limites e confrontaçoes: NORTE: por uma linha ª.! 
ca medindo 372,95m, confrontando com o lote 83; SUL: por uma linha seca medindo --
372,95m, confrontando com o lote 72; !ESTE: por uma linha seca medindo l.ooo,00m,-

\.. SEGUE .) 
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confrontando com o Sitio Carnieletto; OESTE: por uma linha seca medindo i.ooo,00m, 
confrontando com a parte do lote 71; e o restante com a área de 3a5.050,00m2, de -

. ' propriedade do sr. CLEMENTE CARNIELETTO, passara a denominar-se ttIM,digo, den~i--
nar-se nsITIO CLEMENTE CARNIELETTOtt, dentro dos seguintes limites e confrontaçoes: 
NORTE: por uma linha seca medindo 385,oem, confrontando com o lote 83; SUL: por -
uma linha seca medindo 385,05m~ confrontando com o lote 72; LESTE: por uma linha -
seca medindo 1.ooo,00m, confrontando com o lote 80; OES','.'E: por uma linha seca med 
do l.Ooo,00m, confrontando com o Sitio Izaltino Canieletto; cujos im~ve~j..,~e~ão D"!!, 
trio lados sob nºs.18.293 e 18.294 do livro n112, deste Ôf'icio. Dou fe.·~ 

f~L,,f·:~~.i;~ ~(;-,~.,:1C~S R:2/\3 
i,9 (')~~~·.:.iO D'a i~:!~:,:::-~o ç::~~-~·.:. D:l lr•/,ÓVl::lJ 

_i 
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ESTADO DO PARA NA 

Distrito, Município e Comarca de Pato Branco 
REGISTRO CIVIL 

Rua Caramuru, 270 Edifício Caramuru Center 1.0 Andar Conj. 102 

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

Auxiliar Juramentada do Registro Civil 

,.--.~--~~~~~ 

CERTIDÃO DE ÓBITO i 

I'· CERTIFICO que, em data 06 de outubro(ló) de 19--22_, no Livro 

N.° C, 12 à fls. 207 , sob o N.0 b. 92-9_, foi feito o Registro de Óbito de 
~ Ê ~ 11

JOS ZOCHE 11 
• ·lf. )(·. *. >!.·. *. *. ·*. *. *. ~-. *. *.*.*.*.X·.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

m 

falecid o em 28 de setembro(09) de 19 95 , 'às 8. 30. horas neste 

1 Distrito em domicílio no Bairro Bortot - nesta Cidade. ·*·*·*·*·*•* 
de sexo ma.se• de cor • * .1c· • *. , profissão .At~ricul tor - .Aposentado.*.* .. 

Natural de Joinville se. ·*·*·*·* aos 31 de Jsneiro de 1914 ·*·* 
domiciliado e residente em. o Bairro Bortot - nesta Cidade. ·*·*·*·*•*• 
com 81 anos de idade, estado civil Viúvo • *. *. *. * . * • *. , filh....2.__de 

JULIO zcx:nm E J~LISABETI BILIERI ·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·* 

tendo sido declarante A sra. Herta Sartori ·*·*·*·r.·.*·*·*·*·*·*·*·*•* 
e óbito atestado pelo Dr. Cleci I .e .:Borsatti. • *. *. tr·. ~:-. *. *. *. *, ~, :l(·. *, *, 

i E que deu como causa da morte Infarto .Agudo d.o 1\'fiocárdj o ·*·*·*·*·*·*·* 
1 . % • * . ·X· • ·:\!- • * , '* • * , * . * . * . l(· • *, * , * , +1 • * , e o sepultamento foi feito no cemitério de 
~ 

·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*· 
OBSERVAÇôES: :Era Vit1vo com a sra. Helena Toneli Zoche e deixa os 
se.guintes filb.os: Vmleri o, Vrüdemar, Yaldom.iro, Avelino, .Ade lar, Cel-

,.,,, ' l " . I T • l ., ..,.,, . ld 1\T- d . . b . . . I ..... so,.~-'-sa,..r1.me 12, 1eura,..!..leuni_a21,1.'..smera a.11ao eixm ens a nvenva-

i ,>*°•'*,·*.lr,X·.·)(-

1 ·*·*·*·*·*·* 
i ·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*· i 
~ 

1·r· F.~----
! · ~t~i ef ertdá:aédt.JfU'lMJidhJ.fl dou fé . 
1 ...,.

1 ~ • • ''"GR d;;, ~~ato Elrn.1cc. • p;q j 

· ' :!las elos S::11tos r-m8,.., 
... .,.,.-"'.''-''I'i'L E OFICIAL DO REGISTRO CIVIL 



REPÚBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL 
Estado do Paraná 

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E 
ÓBITOS DA SEDE DA COMARCA DE PATO BRANCO 

~·-~-·"·"'~"\ 

• un. d• P ac.. (:' 

~~J 

Travessa Goiás, 80 - 2° andar - Sala 21 Ed Arcade , Fone : (046)224-4270 - Pato Branco - P.,uaná 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL ELIAS 

Faustino Elias dos Santos Filho 
Escrivão Criminal e Oficial do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos 

Maria de Lourdes Botelho Elias dos Santos Agnêse Iara Shroll Damasceno Carneiro 
l ª Substituta 2ª Substituta 

CERTIDÃO DE ÓBITO 

Certifico que, às folhas 516 do Livro nº c-10 sob o nº 

6038, foi feito o registro de óbito de VALENTIN CARNIELETTO, 
em 7 de maio de 1993 (07/05/1993), às 8 horas e 30 minutos, em 
POLICLINICA PATO BRANCO S/A, de sexo masculino, profissão 
APOSENTADO, natural de CACHOEIRA DO SUL -RS, domicJ:liado e 
residente em RUA lBIPORÃ 1383, PATO BRANCO/PR , com 85 
anos de idade, estado civil casado, sendo filho de PEDRO 
CARNIELETTO e VILMA MICHELOTTI. Óbito atestado pelo SERGIO 
JANCZESKI JUNIOR que deu como causa da morte ARITIMIA 
VENTRICULAR NEOPLASIA PROSTATA ANEMIA e o sepultamento foi 
feito no cemitério MUNICIPAL DESTA CIDADE. 

OBSERVAÇÕES: 

ERA VIÚVO DA SRA: REGINA ANASTASIA ANTONIAZZI - COM 

A QUAL DEIXOU OS FILHOS : NEZIO, VILMA, TELVINO, AVANI, 

IZALTINO, JOSE, NEIDE, DINO , CLEMENTE - NÃO DEIXA BENS Á 

INVENTARIAR 

2 ª V IA VRC 1 7 5. 

O referido é verdade e dou fé. 

Pato Branco, 18 de de 2000. 

Julzo de Direito da 

Comarca de Pato Branco-PR 

:>ntos 

(046) 224-4270 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Estado do Paraná 

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E ÓBITOS 
DA SEDE DA COMARCA DE PATO BRANCO 

Trave~ Goiás, ro -2° andar - Saia 21 Cx 335 -Fone: (046)224-4270) - Pai.o Branco - Paraná 

Faustino Elias dos Santos Filho 
Escrivão Criminal e Oficial do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos 

MARIA DE LOURDES BOTELHO ELIAS DOS SANTOS AGNESE IARA SCHROLL DAMASCENO CARNEIRO 
lªSubstituta 2ªSubstituta 

CER1-1IDÃO DE ÓBITO 
Certifico que, em data 15 de Setembro de 1.998, no livro 

Nº c- 14 às folhas 97, sob o Nº 8.020, foi feito o registro de 
Óbito de ORVELINDA IOPP falecida em 12 de Setembro de 
1.998, às 18 horas,emlno EM DOMICÍLIO BELA VISTA INTERIOR 
NESTE MUNICÍPIO de sexo Feminino, nascida aos 15/02/ 1931 
profissão AGRICULTORA APOSENTADA natural de SEVERIANO DE 
ALMEIDA-RS, domiciliado e residente BELA VISTA INTERIOR 
NESTE MUNICÍPIO,PATO BRANCOPR com 67 anos de idade, estado 
civil Casada,filha de OLYMPIO FIORINI e CELESTINA ROTOLLI 

FIORINI tendo sido declarante AMILTON FERNANDES IOPP e óbito 
atestado pelo MORTE NATURAL SI ASSISTÊNCIA MÉDICA que deu 
como causa da morte MORTE NATURAL SI ASSISTÊNCIA MÉDICA e o 
sepultamento foi feito no cemitério de PAROQUIAL DESTA CIDADE 
• • D.O. 5216929. 
OBSERVAÇÕES: ERA CASADA COM O SR: AVELINO IOPP COM O QUAL 
DEIXOU OS FILHOS: AMILTON, ALCEBIADES, DEIXA BENS Á 
INVENTARIAR . CASADOS NA CIDADE DE GAURAMA IRS LIVRO 6/B 
FLS 127V. SOB Nº 778 . 
2ª Via. Custas em VRC 175. O referido e dou fé. 

Pato Branco, 

"''" óc lAIWdcs 8. m;.. doe Slalas 
1·-·~CMI 

1.998 

. '::" 
-. \ !' '· .... 
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Distrito, Município e Comarca de 
1
PatouBranço"'", 

R E G 1 S T R O C 1 V 1 ~·; ·. · .. 

Rua Caramuru, 270 Edlflclo Coramuru Center - L~ 1 

Andar Conl. 102 

.... ,~,~' 
·109 
;:10 

)nº"'ª a. 12.,,u,.a., !B,,~.Lk., tl;.,., 3,,, d .. ,.1o, 
' - . . 

'.CJcs~s!incJ tlias Sos danios q.ilko 
Escrtvao do Crime, Jurl, Execuções Crlmlnol1 e Oficia' da Registro 
Q~I( ~· Nascimento, Ca1amento e Ôbllo• da Sede da Com arco • 

Auxlllar Juramentada do Regl•tro CMI • 

. _-~,~~!11~1~·~, 

. ···-· r~·w;.,· CERTIDÃO DE ÓBITO .~:· ·~·L .. 
··.'.···" ...... :r.·ff!.> :· · OERTIFIOO que, em data..l:LdDt.ttubro Cio) de 19~ no Li.,;.~·'.· 
N.~ ~O, 1.2-0 à fls. :.i. 221 sob o li.º 6 • 9~ (oi feito o Registro de Óbito de 

:41: ' 1'·:~-"- ·l .. '.f':",ll•~:J: 

'l),.~Q9 1·~!roNDELLO " ,. 
··1.'~ •. :1,. 

'taucid o em 08 de Ou.tubro (10) de 19 95 , 'da 3:00. horas neste 

Dtstrito VBela Vista neste r1Iunio!pio •* •*• *. *• *. *. *• *•* •*· * ·* •* 
cle'.~exo Maecul de cor•*•*•*•*, profissao aposentado •*•*•*•*•*•*•*• 
Natural de Antonio Prad.o -RS ·*··*· aos 11.08.1903 •*•*•*•*•*• 
<.f.oinicil1ado e residente Bela Vistu neste Município •*•*•*•*•*•*•* 
".,!y 
qom 92 anos de idade, estado nftlf.l oaeado (Viúvo) , ftlh o d• 

:liôRAOIO TONDELLO E C~iTARIIt4 TONDELLO • *. *. * • *, *, *. *. *. *. * • * 
1 ' 

~*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·* * * *·* * * * * * * * * * * * * * * -----------------· . . . . . . . . . . . . . . . . . 
~~~~*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·* * * *·* *-* * ~ ~ • .'_ . . ..... . . . - . . . . . -. . .... 
t~o sido declarante ___ .A_,.çu._·_s_t_i_n_o __ T_o_n_d_e..z.ll~o'--_..;;;•_*-'•'-*_.:;.•_*..:;•_*-'•;...*-=-•-*..;:•;....*..;•:..*~·-*_, • ._*_..., *-•:....*. 
,~,.~f.rlto atestado pelo Dr . . Morto Na-turcil Sem Aesistânoia Méclioa.*,*•*• 

~::deu como causa da morte "MOHTE I'rliTUR.úL Slm! ASSIST!NOIA MÊIOA ·* . ,. ~---------------'------;._...;.;.;;;,;__;;;.;=:~;..:..;;;;:;...... 

•*•*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·* .. *• e o sepultamento foi f ello no cemitério ~. 

~la Vista nesta município ·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*•*•*•*•*•*• . , 
OBSERVAÇOES: Era viuvo do Sra: Margarida Dala 

~oom a qual teve oa filhos i Agustino, Luiz,Olinto,Lorenço,Joio 
;f;;.?ao. DEIXA BENS ~ IHVENTJ,Hli\R •• *. *. *. *. * .*:*~* •*•*'~'* !'*'~1*·~*;:* 
~~'·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*·*•*·*·*· 
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•*•*·*·*·*•*·· 

Pato Branco,, __ _ 
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VISTO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BR 
Estado do Paraná 

LEINº1802 

DATA: 12 de janeiro de 1999. 
SÚMULA: Altera a redaÇão do artigo 3º da 

· Lei nº 1100, de 02 de abril de 1992. 

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, nos 
termos do artigo 36, parágrafo5º daLei Orgânica Municipal, promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 º - O "caput" do artigo 3º da Lei Municipal nº 1100, de 02 de abril de 
1992, passa a vigorar coi:n a seguinte redação: 

.··. "Art. 3° - A nomenclatura ou ·denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos, .s~ra efetivada mediante expressa concordância da comunidade local 
interessada e obedecerá as.seguintes regras:" (NR) 

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

Esta Lei decorre de . Projeto d~ Lei de autoria dos Vereadores, Aldir 
Vendruscolo, NelsonBertani, Amadeu Pereira, Cilmar Francisco, Pastorelfo e Sueli Terezinha 
Polli Ostapiv. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, em 13 de janeiro 
de 1999. 

Presidente 
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