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EDIÇÃO 4067 · 

PREFÊITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ 
LEI N" 2.782, DE 19 DE JUNHO DE 2007 

Altera denominação do Distrito Administrativo de São Roque do Chopim. 
A Câmara Municipal de Pato Branço, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito 

~unicip-a\, sanciono a seguinte Lei: , 
Art. !° Fica alterada a denominação do Distrito Mministrativo de São Roque do Chopim, 
institufdo através dá Lei nº 1.336, de lº de dezembro de 1994, passando denominar-se de 
.. Distrito Adm,n\strativo Nova Espero". -
Art. 2° Permanecem inalteradas as.disposições da Lei nº 1.336. de lº de dezembro de 1994, 
que não conflitem com a presente Lei. 
Art. 3' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

· Esta Lei decorre do Projeto de Lei nº 46/2007, de autoria dos vereadores Aldir 
Vendruscolo, Nels~n Bertani, Osmar Braun Sobririho e Valm•r Tasca, 

Gabinete do Prefeito Munieipal de Pato Branco, 19 de junho de 2007 . 
. ROBERTO VIGANÓ 

Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 46/2007 

Súmula: Altera a denominação do Distrito Administrativo 
de São Roque do Chopim. 

Art. 1°. Fica alterada a denominação do Distrito Administrativo de São 
Roque do Chapim, instituído através da Lei nº 1.336, de 1° de dezembro de 1994, 
passando denominar-se de "Distrito Administrativo Nova Espero". 

Art. 2°. Permanecem inalteradas as disposições da Lei nº 1.336, de 1° de 
dezembro de 1994, que não conflitarem com a presente lei. 

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Esta lei decorre do projeto de lei nº 46/2007, de autoria dos vereadores 
Aldir Vendruscolo - DEM, Nelson Bertani - PDT, Osmar Braun Sobrinho - PV e Valmir 
Tasca-DEM. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
Site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@wln.com.br 



Estado do Paraná 
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Vlsto: 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 46/2007 

Os vereadores Aldir Vendruscolo - DEM; Nelson Bertani - PDT; 
Osmar Braun Sobrinho - PV e Valmir Tasca - DEM, autores do projeto de 
lei nº 46/2007, buscam através do mesmo, autorização legislativa para 
alterar a denominação do Distrito Administrativo de São Roque do 
Chapim. 

Consta do § 5º, do artigo 8º, da Lei nº 234 7 /2004, que para alteração 
de nomenclatura de distritos administrativos é necessário resultado 
favorável, através de consulta plebiscitária. E esta regra está contemplada 
considerando que no dia 2 de junho de 2007 foi realizado plebiscito com a 
finalidade de mudança de nome do Distrito Administrativo de São Roque 
do Chopim, para Distrito Administrativo de Nova Espero. Dos 465 
eleitores, 398 votaram sim, isto é, pela mudança do nome do Distrito para 
Distrito Administrativo de Nova Espero. 

A matéria contempla os preceitos legais e como o resultado do 
plebiscito foi SIM, esta Comissão após analisar o projeto, entende que o 
mesmo encontra-se apto a seguir sua regimental tran:ütação, emitindo , 
PARECER F A VORAVEL a sua aprovação. 

É o parecer, SMJ. 
Pato Branco, 6 de junho de 2007. 

~~ ~GµJ~ 
Márci~~ndes de arvalho Kozelinski - PPS (Presidente) 

i\ 
Marco Antonio Augus - PMDB - Relator 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 Pato Branco Paraná 
e-mail: leqislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR V ALMIR TASCA PRFlSJ~mT~Rt:i-;;;;J',áez;-' 
CÂMARA DE VEREADORES DE PATO BRANCO - P . 

Visto· 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 
PARECER AO PROJETO DE LEI N° 46/2007 

Buscam os Vereadores proponentes, através do projeto de lei nº 
46/2207, obter a concordância dos demais pares desta Casa de Leis para alterar a 
denominação do distrito administrativo desta cidade. 

Referido Distrito que hoje se chama Distrito Administrativo de São 
Roque do Chapim, passará a chamar-se de Distrito Administrativo de Nova 
Espero. 

Houve consulta popular através de plebiscito, onde o nome sugerido 
foi aprovado por mais de 85% (oitenta por cento) da comunidade consultada, 
sendo certo, que esta é a vontade dos mesmos, cabendo à Câmara tão somente 
homologar tal decisão. 

Do ponto de visto orçamentário e financeiro, não haverá nenhum 
implicação que signifique o aumento de gastos municipais, razão pela qual, 
somos de PARECER FAVORÁVEL a aprovação da matéria. 

É o parecer, salvo melhor juízo! 

Pato Branco-PR., em 11 de junho de 2007. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO ROQUE DO CHOPIM 

Pato Branco, 4 de junho de 2007 

Ilmo. Sr. 

Valmir Tasca 

MD. Presidente da Câmara Municipal 

Pato Branco - PR 

Encaminhamos todos os documentos autenticados envolvendo o plebiscito para a 

mudança do nome do Distrito de São Roque do Chopim para Distrito de Nova Espero. 

Solicitamos, em caráter urgente, a oficialização da alteração de nome. 

Atenciosamente, 

~~o~i p,J<f]Dhi 
Presidente da Associação 



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO DISTRITO DE SÃO ROQUE 
C\PJ 02203059/0001-02 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO 

Gi~unicip áe 
Pato '.Branco 

O Presidente da Associação dos Moradores do Bairro São Roque do Chopim. 
sede cio Distrito Administrativo. em conjunto com as comunidades de Rondinha. São 
Paulo. do Quebra Freio, Linha Piaccntini, Bom Retiro. Linha Mafra. Linha Borges. 
Bairro Petrycoski. Linha Pozza e São Gotardo no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto da Entidade CONVOCA todos os eleitores com domicílio eleitoral 
pertencentes as seções números 18. 19, 24.99, 119 e 128 para votação plebiscitária com 
a linalidade de mudança de nome do Distrito Administrativo de São Roque do Chopim 
para Distrito Administrativo de Nova Espero. a ser realizada no próximo dia 2 de junho 
de 2007. nos seguintes locais e horários 

Local Horário 

Pavilhão do Bairro São Roque do Chopim Das 8 às 17 horas 
- Eleitores das seções 18.19.24 e 128 
Pavilhão da Comunidade de Rondinha - Das 13 às 16 horas 
Eleiton.:s da Seção 119 
Pavilhão da Comunidade de Quebra Freio Das 13 às 16 horas 
- Eleitores da Seção 99 

A Comissão Eleitoral será composta pelos seguintes mcmhros: 
\ias seçfies do Pavilhão do Bairro São Roque do Chopim 
Presidente: Antonio Giacomini 
Mesária: Mari Mafra 
Presidente: Adrieli Sobierai Machado 
\lesária: Francieli Zini. 
\ia Seção do Pavilhão da Comunidade de Rondinha 
Presidente Valcir Rosoni 
\1esário Valdomir Bonfante 
>la Seção do Pavilhão da Comunidade de Quebra Freio 
P1·pç:ldP1~~~· ci1~~i 1J R~~!2!~~ 

I\1esário: Delvo Castagnara 
A Comissão Organizadora do Plebiscito e responsável pelo escrutínio dos votos 
será assim constituída: 
Presidente - Valter Trojan 
:vlembros: Darci Bertoldo. Vivaldino Rossoni. Olindo Virginio Rufatto. Antonio 
Giacomoni. Evandro Néri, Marcelo Daletese. Augustinho Polazzo. Valdecir Barônio 
Ari Paulo Tirlone e Vo\nei Sgarbossa. 
O escrutínio cios votos se dará no Pavilhão do Bairro São Roque do Chopim. logo após 
\) final da \'Otação. 

Pato Br?.ns,ep,30 1~e ,r;iaio de 2007. t 

e v.v.:>(Jl riv"ô. 12/" "'J)«1 ~ 
\V'JYalilmo\Ffossom '/ 
Presidente 
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.Ft.:~ 
~ Visto. _ 0'n ... _ ..... ,,.,-..Mlfll9_._ 

ORIENTAÇÕES AOS ORGANIZADORES DO PLEBISCITO 

O plebiscito é importante, mas terá validade desde que preceitos 

democráticos sejam mantidos. Algo que devemos priorizar para evitar 

contestações futuras quanto ao processo de mudança do nome. Portanto sua 

colaboração é essencial. 

- Membros da Comissão Organizadora e mesários JAMAIS devem: 

- Usar camiseta do Sim Por Nova Espero e materiais de divulgação do Sim 

- Pedir voto pelo Sim 

- Dizer: - Votou para a gente? 

- Pré-marcar cédula 

- Aceitar e valorizar pessoas fazendo boca de uma. 

- Permitir que cartazes e carros de som fiquem numa faixa de 150 metros da uma 

- Tornar bebidas alcoólicas no local de votação 

- Sair da mesa e local de votação: mesário e presidente 

- Aceitar votação sem o título de eleitor nas seguintes seções e locais: 

1 Local 1 Horário 

Pavilhão do Bairro São Roque do Chopim Das 8 às 17 horas 

- Eleitores das seções 18,19,24 e 128 

Pavilhão da Comunidade de Rondinha -

Eleitores da Seção 119 
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PODE 

- Pessoa com camiseta ou adesivo do Sim por Nova Espero votar normalmente. 

- Fila de espera antes da votação na urna 

NÃO PODE 

- Votar sem pertencer a (15) seção ( ões) de sua urna 

- Votar na sua urna eleitor que deveria vowr noutro local 

- Duas pessoas com duas cédulas de votação ou mais pessoas na mesma urna. 

- Deixar o local durante horários previstos o mesário e presidente. Pode ir ao 

banheiro, mas voltar rapidamente ao ponto de atendimento. 

- Pegar ajuda de pessoas que não integrem a Comissão Organizadora. São 

integrantes da Comissão Organizadora: Valter Troian, Darci Bertoldo, Vivaldino 

Rossoni, Olindo Virginio Rufatto, Antonio Giacomoni, Evandro Néri, Marcelo 

Daletese, Augustinho Polazzo, Valdecir Barônio Ari Paulo Tirlone e Volnei Sgarbossa. 

EVITAR 

Aglomeração de pessoas perto do local de votação. 

PERGUNTAS: 

- Tenho o título da seção 18. Posso votar em Quebra Freio? 

Não. Você só pode votar no Bairro São Roque ou, em outros casos, nos locais 

divulgados em edital, acima apresentado.« 

- Quem mora fora do Distrito e tem título de votação nele pode vota ? 

Sim. Desde que pertença a uma destas seções: 18,19,24, 99, 119 e 

- Alguém pode votar no lugar do titular? 

Não. Ele apenas pode ser ajudado ou conduzido\tQ~.rU~~ml~~[l\ 

caso de doença ou idade avançada. 

Você pode falar para as pessoas qual sua op 

Não. Seja neutro no local de votação. 

Rafael f~i,.go Wctber Martins de IV; 
CPF 029.498.259·07 lt:J1il 

Juramentado 
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INDISPENSÁVEL A ROTINA DE ATENDIMENTO 

AO ELEITOR NO LOCAL DE VOTAÇÃO 

Usar o crachá que preparamos na Aliados 

Visto: 

Ter umas quatro canetas esferográficas de cor única azul disponíveis 

O eleitor chega 

Você pega o título eleitoral e confere a Seção 

Preenche o Controle de Presenças nos itens nome e seção 

Passa o Controle de Presenças para o eleitor assina-lo 

Só repassa a cédula de votação para o eleitor seguinte, depois que o eleitor 

anterior depositou o voto na uma 

Observado isto passa a cédula para o eleitor votar 

Indica o local de votação (DE\'E SER KC\1 LOCAL O\'DE NAO SEJ.·\ \TSi\TL. o 

\'CHO) 

Aguarda a votação - Nunca apurar ou ir no local ensinar. 

Se limitar a dizer a distância, caso o eleitor pergunte: - O senhor (a) escolhe a 

vontade: Concorda com a mudança de nome é SIM,o primeiro quadradinho ou não 

concorda com a mudança do nome é NÃO, segundo quadradinho. 

Agradece a votação. 

Atende outro eleitor 

No término do horário de votação se deslocar, presidente e mesário juntos até o 

Pavilhão do Bairro São Roque levando a uma, sem qualquer desvio de caminho ou 

NO ESCRUTÍNIO 

- Nunca misturar os três locais de votação 

- Totalizar votos por local de votação 

- Lançar o total de votos obtidos no arquivo escrutínio.xls (no Excel) 

- Tirar na impressora o resultado no Excell 

- Colher a assinatura de presidentes de mesa, 

da Comissão Organizadora. 

\, 
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"' iJlic-Vlsto: ~ ~J D., ... - Neste arquivo relatar algum fato a-anormal verificado. 

• 

- Tirar a ata na impressora 

- Pegar a assinatura de todos para a ata 

- Na segunda-feira autenticar algumas assinaturas e a ata para confirmar data e 

oficializa-la. 

\\J 
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ATA 01-02-2007 

Consulta Popular Pró-Mudança do Nome do Distrito de São Roq ~.~o Cho~ 

,.---...._' ~ para Distrito de Nova Espero. Visto: á~-~ 
~- 'tf Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e sete, com início às 8 horas, deu-se ' ? início a votação da Consulta Popular ou plebiscito, mediante a apresentação do título 

~ eleitoral de eleitores das seções 18, 19, 24,99,119 e 128, com locais de votação no o } Pavilhão do Bairro São Roque do Chapim, Pavilhão da Comunidade de Rondinha e aJ rf Ôavilhão da Comunidade de Quebra Freio, locais difundidos em edital no Jornal Diário 

-.:.--r(} j; do Sudoeste, de 1 de junho de 2007, por som de rua e nas rádios locais. 

, No Pavilhão do Bairro São Roque do Chopim - Eleitores, que sediou as seções 18 e 19 

0':f1~ votaram 193 eleitores; Também no Pavilhão do Bairro São Roque do Chopin, nas 

~ l\" seções 24 e 128 votaram 198 eleitores. no pavilhão da Comunidade de Rondinha que 

.y 1··/r"" atendeu eleitores da Seção 119 votaram 30 pessoas; e no Pavilhão de Quebra Freio, da 
- '1' 
,, ,r.I"'' '•\, ~"'(VSeção 99, votaram 44 eleitores. Portanto compareceram para votar 465 eleitores. As 

• ) e 

.. -~\oi!->- _,.,, votações obtidas no escrutínio que contou com a presença dos vereadores Valmir Tasca, 
..) ---:i 

~
/·-.. ··;;;.·.·,_·--:;;2 __ ,.---~7 Osmar Braun Sobrinho e Nelso Bertani e lideranças comunitárias foram as seguintes: 

Á2.~ Seções 18,19 foram 159 Sim, 33 'Não 01 Brancos/Nulos. Nas seções 24 e 128 
~ -~~ 

.,..--· foram 174 Sim 24 Não e zero Brancos/Nulos; Seção 119 foram ~~_?im g.±__Não e zero t; ;(Brancos/Nulos e Seção 99 foram 39 Sim 5_)'1ão e zero Brancos/Nulos. 3'SS'.~61rn 
j/

/: , ~(' Houve a presença no pleito dos presidentes da Associação Vivaldino Rossoni e 

_ 4 da Comissão Eleitoral, Valter Trojan e dos representantes das seções do Pavilhão do 

~iJ ' Bairro São Roque do Chopim -Presidente: Antonio Giacomini e Mesária: Mari 
\'\ itp.J 

· Carbone; da Seção do Pavilhão da Comunidade de Rondinha - Presidente Valcir Rosoni 
"\/"f>. "., 

~ \ 
. t e Mesária Valdomir Bonfante; da Seção do Pavilhão da Comunidade de Quebra Freio -

! ") 'fj/ .. , residente: Clésio Rufatto e mesário: Delvo Castagnara e dos membros da Comissão 

. I) ·J.oi" _,• / 0rg~:nizadora do Plcbisd~o Dc:ud Dcí.:01do, .. v'ivaldino Rossoni, Olindú Tv'iigiuiu 

\j iJ Rufatto, Antonio Giacomoni, Evandro Néri, Marcelo Daletese, Augustinho Polazzo e 

(oúfl- Valdecir Barônio. Houve ainda a presença de visitantes, entre eles, o presidente da 

Câmara Municipal, Valmir Tasca e dos vereadores Osmar Braun Sobrinho e Nelson \, "w 
\ r . Bertani, os empresários Cláudio Petrycoski e Ricardo Guerra. 

\~ ". -- ' - ":J~·. ,· u· ·' 
\,~ . : ~"'.:{f'' Na~ mais havendo a registrar eu, M~rcelo Daletese, integrante da Comissa 

\ 
·é./".' , ; .. Javro a.presente ata que passa a ser assmada por todos \\omponentes d\\s . 

\): J- . j; : ,.f- ~ """ \ \ 
-?" \ "'\ '\ \ 

/ J ' V ·t" 
, 1 _,f,v. 
' 'V 
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,~., . xj na . ~10' 1-7'?)0 /v-
Sl ·a ssocia ão 

Pato 'Branco 

:o:&AtPP :--
Comissão Eleitoral 

Pavilhão do Bairro São Roque do Chopim - Eleitores das seções 18, 19 ,24 e 128 

Presidente ç1(.~ ~~ vt1~~w f)1 ~T~'- -vt.(; y·ot·c 7 ;t i-V-Z t,< 

M ' . !'\ 
esano ~ 1 Úo)\.A "!) ,,~ ~~ 

Pavilhão da CJ,mu~idade de Rondi~ - Eleitores da Seção 119 

Presi,dente I fA4,:;z, // M/U'- . , 

Mesano uJCJ~,.,. ./ 1f;. :., e-~~ 
/ 

Pavilhão da Comunidade de Quebra Freio - Eleitores da Seção 99 

Presidente ,d,;-,<·( -~.-:· / 
Mesário ;J@{,i, ---:<--:J~-~~-u~f/· 

Lideranças presentes 

~· /' _) 

i\ 
\ 

I, 

r 
\ lfe1

1 

\ ~\v 



TOTAIS DO ESCRUTINIO 
~esultado da ., ura ão do Plelliscito do Distrito de São Ro ue do Cho 

Teta! de votantes Sim Nao Nulos/brancos As<;inalura !dente da mesa 

_,, 

'<w1\b:'lo ~~n Hnqu1 . ------------------·---1~"""'--"'-''-'-"-------.----""'19;.;_'.'t-"1""59"+--3""3+-----'+--'-""--"="'-"'-f.-"CU-><--~'-'t"'"'-..,._-=-~~-='---·"-.,{;--'~'-'--Y\,t-='---I 

'avilhao Sao Roqu<_ ------ ---------------+S=õ:::;;es~2~4:_:;:e~12~8~-----f-----~i_.i..:.,;:i.--:'-=i----~~~J.>õt.<-.+'"'~=~=-f-Llu..i.l.L.lo<_OU,.;...:=!..uJ.."=:-'::::..;_:~ 198 174 24 

Se 110119 3tl 2Ü 4 

Jc 1ebra Freio s ao99 44 39 5 o (J 
465 396 66 O~ !\nr·l'li~ documen!o vo!c." por urn3 

856 14 2 

)re~1dünte da Comi .. 10 Or anizadora do 1 ·iebí 

' i :' i ' •. 

; / " 1 ---t C 
' 'J,.. ~ ! l·· 
L , 



Rondinha 
Votos sim 
Votos não 
Brancos/Nulos 
Total 
Relato de incidente: 

Assinatura residente 
Assinatura mesário 

Câmara Municip ae 
Pato 'Branco 

::to:~ 



Quebra Freio 
Votos sim 
Votos não 
Brancos/Nulos 
Total 

Câmara Mun.icip áe 
Pato 'Branco 

'~;,;to: ~~~'p 
••w•6"~~ 

l!R~e::!!la~to~de:::...!!.in::.:::c::.:::id::::.e:..:.:nt~e;_. -1_µ;;...:;_.LJ..J:...;...w:..~~ ôri/t/E L t/oTD ç,.,..,, ~ t/ii? A ,P~~5é> A 

1-------+--:r;-7/"--il\:""1 /Yl"JA /V/ trc=STD V o '5 { 41. rf D 'º ,t'.'. /)o 

OtFc; e A r r o /??') -<1 -s .-< e º'1'17 1 0:z e> 

(----T C A---~(./ ~ ( /1./ t(Ç /1_,,,. e-~?, Oo 

(/D fé) 0 L f ()4_/I.,,. f)o C:> 

/J?1 ~s ./Y,n C> ~ 



Votos sim 
Votos não 
Brancos/Nulos 
Total 
Relato de incidente: 

Câmara Afunicip áe. 
Pato 



Pavilhão São Ro 
Votos sim 
Votos não 
Brancos/Nulos 
Total 
Relato de incidente· 

-

Câmara Afu.nicip 
Pato 'lJranco 

FI. ~ ~ ~r-_.Ç'\ 
Visto:_~ 



CONTROLE DE PRESEN AS 

Controle de Presenças Plebiscito de 2 junho 2007, Distrito de São Roque do Chopim, Pato Branco, Paraná 

Se -es 119 

Pavilhão de Rondinha 

1 

2 

3 

6 

7 

9 

10 

11 

12 



CONTROLE DE PRESEN AS 

Se s99 

Pavilhão de Quebra Freio 

1 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Estado do Paraná Câmara Mun.icip áe. 
Pato 'Branco 

ASSESSORIA JURÍDICA '.:: ~Ll'.D 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 46/2007 

Analisando o Projeto de Lei nº 46/2007, de autoria dos ilustres Vereadores 
Valmir Tasca - DEM, Aldir Vendruscolo - DEM e Osmar Braun Sobrinho -
PV, que tem por objetivo alterar a denominação do Distrito Administrativo de 
São Roque do Chopim, constatamos que os procedimentos exigidos pela Lei 
Municipal nº 2.34 7, de 15 de junho de 2004, foram efetivamente observados, 
conforme comprovam os documentos anexos. 

A consulta plebiscitária foi organizada por entidade local e envolveu os 
habitantes da área circunscrita , que de forma democrática , através do voto, 
decidiram em maioria, pela alteração da nomenclatura do distrito 
administrativo, concordando com a nova denominação, ou seja, "Distrito 
Administrativo Nova Espero", conforme proposta objeto do Projeto de Lei em 
apreço. 

Ao Projeto· foram juntadas os documentos autenticados constando os 
procedimentos adotados na realização da consulta plebiscitária, além de ata 
referente a consulta e relação dos votantes, demonstrando a legitimidade da 
consulta popular realizada no Distrito Administrativo. 

Tendo em vista, que o § 5° do artigo 8° da Lei nº 2.34 7 /2004, vincula ou 
condiciona a tramitação da proposta de alteração de nomenclatura de distritos 
administrativos ao resultado da consulta plebiscitária, considerando que a 
mesma foi realizada e que o resultado suplantou o mínimo exigido(§ 4º) para 
a aprovação da proposta , é que a matéria encontra-se apta a ser deliberada 
pelo douto Plenário desta Casa Legislativa. 

A proposição atende aos preceitos da Lei nº 2.347/2004 e da norma contida 
no inciso VI do artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Pato Branco. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Pato Branco, 6 de junho de 2007. 

-~~ 1~ ~ fi.9ry(l,'" ~ \S 
, e Renato Monteiro do Rosário 
~A sessor Jurídico 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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Pato 'Branco 

AO 
PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

O Vereador infra-assinado, VALMIR TASCA - DEM, no uso de suas 
prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação do 
douto Plenário e solicitam o apoio dos nobres pares para a aprovação 
do seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 46/2007 

Súmula: Altera a denominação do Distrito Administrativo 
de São Roque do Chapim. 

Art. 1° Fica alterada a denominação do Distrito 
Administrativo de São Roque do Chapim, instituído através da Lei nº 
1. 336, de 1° de dezembro de 1994, passando denominar-se de 
"Distrito Administrativo Nova Espero". 

Art. 2º Permanecem inalteradas as disposições da Lei nº 
1.336, de 1° de dezembro de 1994, que não conflitarem com a 
presente lei. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Se sões, 9 de abril de 2007. 

- Vereador DEM - Proponente 

Osmar Braun obrinho - Vereador PV - Proponente 

~=::> - ffh~f,. 
/4/U-(,501/ 'Btrl(['/JA,/' (OJ'ti.1'\~ l.\..\\':>(Q\ài)\l\) 

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85505-030 Pato Branco 
e-mail: legislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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Exma. Srª. Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski- PPS 
Vice-Presidente Câmara Municipal de Pato Branco 
Pato Branco - PR 

;)/ ' 
.'. '"· 1 ti J >}· . <'()li' 

iv ' ;-111;.r 
. !) 1·'· 

Os vereadores abaixo assinados, Aldir Vendruscolo _y, 
DEM, Osmar Braun Sobrinho - PV e Valmir Tasca - DEM, autores 
do projeto de lei nº 46/2007, que altera a denominação do Distrito 
Administrativo de São Roque do Chopim, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais, requerem seja oficiado ao Executivo Municipal, 
solicitando que providencie a realização de plebiscito com o objetivo 
de apurar a intenção da população do referido Distrito sobre a 
alteração do nome para Distrito Administrativo Nova Espero. 

A solicitação baseia-se no § 1 º, do artigo 8º da lei 
municipal nº 2.347, de 15 de julho de 2004, que estabelece critérios 
para denominação de próprios e logradouros públicos do Município de 
Pato Branco, que assim dispõe: 

"Art. 8° A denominação de baizros e distnlos 
ad1ninistrativos obedecerão as regraB estipuladas nos artigos 1c: 2º e 
3º desta lei 

§ Jº A alteração de nomenclatura de bairros e distritos 
ad1ninisü·ativos, se dará mediante consulta plebiscitária envolvendo 
os habitantes da área circunscrita, organizada por entidade 
representativa da área geográfica em questão.'' 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 13 de abril de 2007. 

Osmar Braun Sobrinho - PV 

Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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LEI Nº 2.347, DE 15 DE JUNHO DE 2004. 

Câmara Af uni.c.ipal de 
Pato 'Branco 

FI.:~ 
Visto: (-&u 

Súmula: Estabelece critérios para denominação de 
próprios e logradouros públicos do Município 
de Pato Branco e dá outras providências. 

O Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, 
nos termos do parágrafo 5° do artigo 36, da Lei Orgânica Municipal, com a nova 
redação dada pela Emenda a Lei Orgânica Municipal nº 3 de 9 de novembro de 
1994, promulga a seguinte lei: 

Art. 1 º Os próprios municipais e logradouros públicos do Município de 
Pato Branco serão denominados em conformidade com o disposto nesta lei, e somente 
poderão ser escolhidos nomes: 

1 - de pessoas, atendidos os seguintes requisitos: 
a) que se trate de pessoa falecida; 
b) que o homenageado tenha comprovadamente prestado serviços à 

cidade, ao país ou à humanidade, nos diversos campos do conhecimento humano, da 
educação, do esporte, da cultura, das artes, da política e da filantropia e, 

c) que não haja outra via, próprio municipal ou logradouro público, a que já 
tenha sido atribuído o nome da pessoa a quem se pretende homenagear. 

de relevância; 

esportivas. 

li - que representem datas históricas ou acontecimentos cívicos e culturais 

Ili - que representem elementos da flora, fauna, minerais e químicos; 
IV - que representem elementos geográficos e da astronomia e, 
V - que representem profissões ou atividades profissionais, culturais e 

Parágrafo único. O óbito, ressalvados os casos públicos e notórios, será 
comprovado com a apresentação de atestado ou certidão. 

Art. 2º A proposta para a denominação de próprios e logradouros públicos 
será objeto de projeto de lei, devendo observar as seguintes regras: 

1 - não devem ser extensas; 
li - não devem ser repetidas; 
Ili - devem guardar, as tradições locais, dando-se preferência aos 

pioneiros, fatos e datas representativas da história local, nacional ou geral, fauna e flora; 
IV - não será permitida a designação com nomes de pessoas jurídicas, de 

associações ou crenças religiosas, partidos políticos ou com produtos visando finalidade 
propagandística. 

Art. 3º O projeto de lei que vise denominar próprios e logradouros públicos 
com nome de pessoa deverá obrigatoriamente ser instruído com justificativa escrita, 
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firmada pelo autor, contendo a biografia do homenageado e acompanhada de certidão de 
óbito, dispensada esta, na situação estipulada no§ 2° do art. 1° desta lei. 

Art. 4º É vedada a alteração de denominação de próprios e logradouros 
públicos do Município de Pato Branco, salvo quando: 

1 - constituam denominações homônimas; 
li - não sendo homônimas, apresentem similaridade ortográfica, fonética 

ou fator de outra natureza, que gere ambigüidade de identificação. 

Parágrafo único. As denominações serão consideradas homônimas 
quando os conjuntos constituídos pelo tipo e nomes dos logradouros forem idênticos. 

Art. 5º Observadas as condições estipuladas no art. 4°, a seleção do 
logradouro ou logradouros, cujas denominações devam ser substituídas, deverá ocorrer 
de forma a causar o menor inconveniente para a cidade, considerando para tanto, 
conjuntamente, o seu significado na malha viária, a sua notoriedade, o seu valor histórico 
e antiguidade e a densidade de edificações. 

Art. 6º A alteração de denominação de próprio e logradouro público que 
não se enquadre nas hipóteses previstas no art. 4°, deverá contar com a anuência de, no 
mínimo, dois terços dos moradores ou domiciliados no logradouro. 

Art. 7º Para efeitos desta lei, considera-se logradouro público, as ruas, 
avenidas, travessas, passagens, vias de pedestre, vielas, rotatórias, passarelas, praças, 
parques, alamedas, largos, becos, ladeiras, viadutos, pontes, túneis, estradas ou 
caminho de uso público. 

Art. 8º A denominação de bairros e distritos administrativos obedecerão as 
regras estipuladas nos artigos 1°, 2° e 3° desta lei. 

§ 1° A alteração de nomenclatura de bairros e distritos administrativos, se 
dará mediante consulta plebiscitária envolvendo os habitantes da área circunscrita, 
organizada por entidade representativa da área geográfica em questão. 

§ 2° Somente poderão participar do plebiscito o morador da área 
circunscrita, mediante a comprovação desta situação e apresentação de título de eleitor. 

§ 3° Será dada ampla divulgação e disponibilizado prazo de 30 (trinta) dias 
anteriores a realização do plebiscito, oportunizando debates a respeito da proposta de 
alteração da nomenclatura de bairros e distritos administrativos. 

§ 4° Considerar-se-á aprovada a proposta de alteração que obtiver 
cinqüenta por cento mais um dos votos válidos, cujo resultado deverá constar em ata da 
entidade responsável pela realização da consulta popular. 

§ 5° A tramitação da proposta de alteração de nomenclatura de bairros e 
distritos administrativos ficará condicionada ao resultado da consulta plebiscitária. 

Câmara Mu.nicipaí áe. 
Pato '.Branco 

L 
Fl.;-~,__ffl~~=----
Visto: 
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Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente as 
constantes das leis n°5 1.100, de 2 de abril de 1992; 1.802, de 12 de janeiro de 1999 e 
2.236, de 9 de abril de 2003. 

Art. 1 O. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Esta lei decorre do projeto de lei nº 40/2004, de autoria dos vereadores 
Antonio Urbano da Silva - PL, Clóvis Gresele - PP, Leonir José Favin - PMDB, Nereu 
Faustino Ceni - PC do B, Pedro Martins de Mello - PFL e Vilson Dala Costa - PMDB. 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco, em 15 de 
junho de 2004. 

Dirceu .ereira Pr~E 
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Exmo.Sr. 
Laurindo Cesa 
Presidente Câmara Municipal de Pato Branco 

INDICAÇÃO: 

Câmara Municipal áe 
Pato 'Branco 

~ FI.: _ _,..._..,.+-..-..,,_---
\listo: 

O vereador infra-assinado, Osmar Braun Sobrinho - PV, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao 
Executivo Municipal, indicando ao mesmo para que, de acordo com a lei 
municipal nº 234 7, de 15 de junho de 2004, que estabelece critérios para 
denominação de próprios e logradouros públicos do Município de Pato 
Branco, tome as medidas necessárias visando alterar a denominação do 
Distrito Administrativo de São Roque do Chapim, para "Distáto 
Administrativo Nova Esperd', conforme anseio da comunidade local. 

Em 2002, através do projeto de lei nº 107, de autoria do 
vereador Vilson Dala Costa - PMDB houve a intenção de redenominar o 
referido Distrito, porém, conforme determina o artigo 28, inciso XII, do 
Regimento Interno desta Casa de Leis, o projeto de lei foi arquivado. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 22 de setembro de 2006. 

Rua Ararigbóia, 491 

=~ ~ ... __ _ 
Osmar Braun Sobrinho 

Vereador - PV 

Fone: (46) 3224-2243 65505-030 Pato Branco 
e-mail: Jegislativo@wln.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 

Paraná 
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LÍNGUA 1 CRIADO POR U.M POLQNÊ:S, ESPERANTO ENCANJA OS EST;UDIOSOS 

Distrito de Fato Btlllleo quer 
adotar nome em esperanto 
A utopia do idioma univ.e:rrsal aind~ ··~trai admirador~s 
CURITIBA - NA CÂMARA MU
NICIPAL de J'ato. B{anco trami· 
ta um pro)eto que pretende 
mudar o nome do distrito de 
São Roque .do Chopim para No
va Espero. Não, não há nenhum 
erro de digitação aqui. O nome 
é esse mesmo, e o estranhamen· 
to vem do fato de não ser uma 
den()miriação do idioma portu
guês. Nova Espero significa 
"Nova Esperança" em esperan
to, idioma artificial criado em 
1887 com o objetivo utópfo() de · 
tornar-se uma língua universal. 
Embora não tenha tido o reco- · 
ohecimento e.sperado pelo seu 
criador - o médico polonês Lá· 
zaro Ludovico Zamenhof -, o 
esperanto ainda atrai admira
dores. 

Entre eles está o empresário 
Cláudio Petrycoski, dono da 
Atlas Eletrodomésticos e incen
tiirador do· esperanto em Pato 
Branco. Até bem pouco tempo 
todos os produtos . da Atlas 
saíam da fábrica em c~as onde 
lia-se a frase "Esperanto - mais 
que um idioma, uni i.deal". Pe
rjcoski tamblím ,apoiou. um 
grupo teatral'(o Atlaspato!Ut) e 
um»coral que usavam o "idioma 
universal~ de Zamenhof como 
veículo pitra sua arte. 

O• movimento esperantista 
tomou realmente conta de Pato 
Branco em 2002,,quando acida· 
de sediou o .coíigi;esso da. As· 
sociaçãó Mundialdajuveritude . 
Esperantista, com representan; 
tes de 24 paíse~. Foi desse. even:· 
to que surgiq,a idéia de mudar o 
nome do dist~ito .. Um ab~o: 

: ~\ •, • ! ; • ' 

·.·· .: · .. ,:;·.'}:,;/.:~1.\·1~;,.~·;:.~:~;·;.;:::~;· ... :· .. l': ·' 
Clái!dlo'P•lr,Ycoskif;*Pó~fu-Jilstitucional no idioma.· • · 

assinado sobre o assunto pa~ou 
pela região. "Tivemos o ~poio de 
90% da, população", diz Walter 
Trajàn, presidente da associação 
de liu)tadores. Uma escola muni
cipaJ,i';(lo· distrito oferece aulas 

':iratiútas; do idioma. "Nossa 
\intti4çii~ é entrar p~ra a Guin
nesirBoõk com· o m:ilior número 

,; de:·'iji~~ai!ores· de uina mesma 
::;;regjã,ó:qi.Wfálam ·WD segundo 
' idioÜiã."' o' distrito, mantém um 
• port4:-em hoilie1iligi;m.ai:>. ~spe-
,_·rJU!tP;• · .. ,, . '_·, ., .· . 
· " E!iâne Gauzer,: pr()fes~ora ele 

.· .:, : .~-;~).(:·~: \,, :: : _. . .'".' ~- ';·'.-.' 

·.:~·'.~~;. 
TENTE APRENDER 

~1~~:;;\,J':. '}~cw~~-·~t 
~ ~, :· :> )TI~N',C.~am;~us·,_-~_nL_·::;;Ji_ .. :_,.· __ ,.:_·_:_._ •. _:.;;~·.·:··· 
-~ranan-Paranã · :·., "-:•" •'. 
11:)1omo.:~hu,ma'n1(,_"" · ; 

páf,iaml)oSQ~QêfieÍ'tr.;) • · ••· · · · ~ilankinde-aenàlla ··· · ·· rua-· 
Affi~'+ai\i!ir~enlii!advérblo Saluto~-ol . , •·. ,çã~~,%PlJía~~~~~y~á?1'J.!l;I, 
de(ivado:.tern~~!íiação"e" Bonantagon-bom-dia com poucas rmes , diZ, · 

.. AtlssA!n!aoMAm~1111 
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COMISSAO DE MERITO 

Câmara Mun.icip dê 
Pato 'Bra.nco 

Fl.:_~ji 
Visto:~C(J:) 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 107/2002 

Os vereadores subscritores do projeto de lei em análise, pretendem 
obterem apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para redenominarem o 
Distrito Administrativo de São roque do Chopim, localizado às margens da BR-
158, no Município de Pato Branco, de acordo com os limites e confrontações 
estipulados pela Lei nº 1.336, de 1 º de dezembro de 1994, de "Distrito 
Administrativo Nova Espero". 

De acordo com a documentação anexa ao projeto de lei, a comunidade 
local, mediante abaixo assinado, manifestou concordância com a alteração 
proposta, bem como empresas, associações e instituições sediadas no distrito 
administrativo. 

Além disso a comunidade acredita que com a mudança de nome do 
distrito de São Roque do Chopim para Nova Espero, o mesmo poderá projetar-se 
nacional e internacionalmente, por apresentar um nome que tem ligação com o 
idioma Esperanto, além de belo "Nova Esperança". 

A matéria possui mérito, portanto, pela oportunidade e conveniência, 
após análise da mesma, esta comissão emite PARECER FAVORÁVEL a sua 
tramitação e aprovação. 

É o parecer, sob censura. 

NEREU FAUSTINO CENI 
. PRESIDENTE 
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Exmo. Sr. 
Sílvio Hasse 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

;'' /:..,.,-»- \-t b 00<-/ 

O vereador infra-assinado, Carlinho Antonio Polazzo - PFL, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais e com fundamento no artigo 176 
do Regimento Interno, requer seja dada tramitação em regime de urgência ao 
projeto de lei nº 107 /2002, que redenomina o Distrito Administrativo de São 
Roque do Chopim. 

O pedido de urgência se dá pela proximidade do recesso 
parlamentar e pelo anseio da comunidade daquele Distrito. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 28 de novembro de 2002 . 

Carlin 
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AO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 
apresentam para a apreciação e deliberação do douto Plenário desta Casa de Leis, o 
seguinte Projeto de Lei : 

PROJETO DE LEI Nº 107/2002 

Súmula: Redenomina o Distrito Administrativo de São Roque do 
Chopim. 

Art. 1 º - Fica redenominado o Distrito Administrativo de São 
Roque do Chopim, localizado às margens da BR-158, no Município de Pato Branco, 
com os limites e confrontações estipulados pela Lei nº 1.336, de 01 de dezembro de 
1994, de "Distrito Administrativo Nova Espero". 

Art. 2º - Pennanecem vigentes as disposições da Lei nº 1.336, de 
O 1 de dezembro de 1. 994, que não conflitarem com esta. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Nestes tennos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 25 de novembro de 2. 
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Novas 
esperanças 

de 
transformação 

O que nos leva a mudar o nome do Distrito? 
Acreditamos que podemos nos projetar nacional e internacionalmente por 

apresentarmos uin nome (NOVA ESPERO) que além de belo "Nova Esperança", 
também tem ligação direta com o idioma Esperanto. Nossa comunidade já 

vem ganhando projeção nos mais diversos eventos nacionais de Esperanto e 
ainda tem uma página de divulgação para o Congresso Internacional de Jovens 

Esperantistas (www.ijkpatobranco.c.-~bf) por apresentar um portal em 
homenagem ao criador do idioma, Zamenhof e ter o coral Chaminha e um grupo de 

crianças e membros da comunidade que aprendem o idioma. 

E como isto pode ser bom para nós? 
Nossa comunidade passará a ser comentada em diversas partes do mundo, 
tendo por referência o Esperanto. E como Cláudio Petrycoski evidencia: 

podemos ser o distrito com a maior proporção de pessoas falando o Esperanto, 
o que pode vir a entrar, no futuro, no Guiness Book (Livro dos Recordes), 

difundido em todo o mundo. 
Além disso, nossos jovens têm a oportunidade de se comunicar com o mundo. 

O Esperanto está entre os 12 idiomas mais usados para a comunicação na 
Internet. E olha que com o passar dos anos será cada vez mais comum ter a 

Internet em casa e no trabalho, tomando as relações com o mundo mais próximas. 

O que esta comunicação por Esperanto na Internet ajuda? 
Ela ajuda os jovens a buscarem contatos nos diversos pontos do mundo. Têm 

acesso facilitado a viagens, intercâmbios e o Esperanto representa 
um agregar cultural, ou seja, um idioma a mais para a pessoa, que pode ser bom 

até para o currículo ou procura por trabalho. 

cJ;:;:;ara Municipal Paz '.Branco 
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O que mais esta mudança de nome proporcionará? 
Nova Espero já tem um desenvolvimento industrial muito bom gerando renda e 

empregos para nossas familias; tem uma qualidade de produção de frutas, verduras e 
outros produtos primários fantástica (Das melhores do pais), sendo beneficiada por 

clima e solo; futuramente terá alagados; um povo trabalhador e que quer se desenvolver e wn 
diferencial muito grande baseado no idioma Esperanto. Junto com todos estes aspectos 

poderemos criar uma infra-estrutura com pontos de visitação para turistas e 
comercialização daquilo que produzimos. 

Mas para isto é preciso embelezar a Vila e dar a ela outro aspecto visual, tendo 
por tema o Esperanto. As pessoas geralmente procuram o diferente. E temos tudo para 

apresentar aos visitantes algo totalmente diferente. Basta nos unirmos e buscarmos 
tomar práticas nossas propostas que gerarão a difusão do nome de nossa 

comunidade e novas oportunidades de renda e reconhecimento para nossas 
e futuras gerações. 

Nos fale sobre o Esperanto · 
É wn idioma jovem e que ter por base o La~ envolve fragmentos de 
outros tantos idiomas. É fácil de aprender e em pouco tempo você tem 

condições de se comunicar com pessoas dos mais diversos pontos do mundo. 
Se você nasce nos Estados Unidos, já tem o privilégio de dominar um idioma 

considerado internacional,, o que gera diferenças em relação a quem nasce onde 
o Inglt!s não é a lingua .. mãe. O Esperanto, por ser idealizado para ser de 

fácil aprendizado, vem sendo difundido como wna fonna justa de comunicação 
mundia É mais do que wn idioma. É um ideal. 
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SÚMULA: Cria o Distrito Administrati
vo de São Roque do Chapim. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, decretou e eu 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

Art. lg - Fica criado o Distrito Administrativo de São Roque 
do Chapim, cuja abrangência possui o seguinte território: ao NORTE, 
partindo do Rio Chapim e subindo pelo Rio Quebra Freio até a altura 
da estrada Domingos Simionato; ao SUL, partindo do Rio Chapim, subindo 
pelo Rio Ligeiro até a altura da estrada de Laranjeiras, dai por esta 
até a altura da estrada Padoan; a LESTE, pela margem do Rio Chapim, 
desde o Rio Quebra Freio até o Rio Ligeiro; a OESTE, partindo do Rio 
Quebra Freio, pela estrada Domingos Simionato, até a BR-158; seguindo 
pela mesma, no sentido Pato Branco a Coronel Vivida, até a estrada 
Padoan; seguindo por esta até a estrada Laranjeiras. 

Art. 2R - Na medida das possibilidades e das necessidades 
da comunidade distrital a Prefeitura Municipal implementará a descentra:
lização dos serviços e ações previstas no artigo 2º da Lei ng 1 • 277, 
de 21 de dezembro de 1993. 

Art. 39 - A Sede Distrital é a Vila são Roque do Chopim, 
cujo pe~Ímetro urbano será delimitado por lei espec~fica. 

, 
Art. 4R - o Distrito de são Roque do Chapim sera gerido 

na forma prevista na Lei ng 1. 277, de 21 de dezembro 1993. 

Gabinete 
dezembro de 1994. 

em 01 de 
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AO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

Os Vereadores infra-assinados, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, 
apresentam para a apreciação e deliberação do douto Plenário desta Casa de Leis, o 
seguinte Projeto de Lei : 

PROJETO DE LEI Nº 064/2002 

Súmula: Redenomina o Distrito Administrativo de São Roque do 
Chopim. 

Art. 1 º - Fica redenominado o Distrito Administrativo de São 
Roque do Chopim, localizado às margens da BR-158, no Município de Pato Branco, 
com os limites e confrontações estipulados pela Lei nº 1.336, de OI de dezembro de 
1994, de "Distrito Administrativo Nova Espero". 

Art. 2º - Permanecem vigentes as disposições da Lei nº 1.336, de 
01 de dezembro de 1.994, que não conflitarem com esta. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 17 de julho de 2.002. 

Carlinho Antonio Polazzo -PFL Valmir Tasca - PFL Arcendinos de Fragas - PFL 

Pedro M. de Melo - PFL Silvio Hasse - PDT Vilmar Maccari - PDT 

Nelson Bertani - PDT Clóvis Gresele-PPB Laurinha L Dal'Igna-PPB 

Vilson Dala Costa - PMDB Leonir Favin - PMDB Dirceu Dimas Pereira - PPS 

Antonio Urbano da Silva - PSC Nereu F. Ceni - PC do B Agustino Rossi 
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E mail: legislativo@whiteduck.com.br 



Estado do Paraná 

ASSESSORIA JURÍDICA 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 064/2002 
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Pretendem os ilustres Vereadores subscritores do Projeto de Lei em epígrafe, 
obterem o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para redenominarem o 
Distrito Administrativo de São Roque do Chopim, localizado às margens da BR-
158, no município de Pato Branco, de acordo com os limites e confrontações 
estipulados pela Lei nº 1.336, de 01 de dezembro de 1.994, de "DISTRITO 
ADMINISTRATIVO NOVA ESPERO" . 

Tratando-se de denominação de "Distrito Administrativo", entendo s.m.j, a 
possibilidade de se aplicar por simetria, a Lei nº 1.100, de 02 de abril de 1992, 
que institui normas para a identificação de próprios, vias e logradouros públicos do 
Município de Pato Branco, notadamente quanto a norma contida no "caput" do 
artigo 3º, que assim preceitua: 

"Art. 3° - A nomenclatura ou denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos, será efetivada mediante expressa concordância da 
comunidade local interessada e obedecerá as seguintes regras:" (redação dada 
pela Lei nº 1802, de 12 de janeiro de 1999) 

Verificando a documentação anexa, constatamos que a comunidade local, mediante 
abaixo assinado manifestaram concordância com a alteração proposta, bem como, 
empresas , associações e instituições, sediadas no distrito administrativo, 
encaminharam missivas anuindo tal pleito. 

Segundo a definição dada pelo Dicionário Aurélio, Distrito - divisão administrativa 
de município ou cidade, compreendendo geralmente mais de um bairro. 

A matéria encontra-se amparada na norma contida no XXI do artigo 9° da Lei 
Orgânica Municipal e no inciso I do artigo 30 da Constituição Federal, estando apta 
a seguir sua regimental tramitação, cabendo a comissão de representação efetuar a 
análise da mesma sobre o enfoque do interesse público. 
É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 
Pato Br , 17 de julho de 2.002. 

/!\/). ~ .. '. ~'YQ...:.....C. 'O 

onteiro do Rosário - Assessor Jurídico 
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Mudança de nome de distrito 

O plebiscito para mudan- plebiscito será anexado à ma
ça do nome do distrito de São téria, que segue para análise e 
R..'"'q_ue do Chopim. para Nova parecer do assessor jurídico da 
Espero foi realizado no últi- câmara. Depois disso, o proje
mo. A proposta foi aprovada to receberá pareceres das co
com 85,6% dos 465 votos re- missões de Justiça e Redação 
cebidos. O resultado foi entre- e Políticas Publicas. A última 
guesegunda-feiraaopresiden- etapa é a votação em plená
te da Câmara Municipal de rio, em duas oportunidades", 
Pato Branco, Valmir Tasca explicou Tasca, que foi autor 
(DEM).Segundoele,paraefe- do projeto em conjunto com 
tivar a alteração da denomina- os vereadores AI d ir 
ção do distrito a câmara ainda Vendruscolo (DEM), Neslon 
tem que aprovar o projeto de Bertani (PD1) e Osmar Braun 
lei 46/2007. "O resultado do (PV). 



Site: www.patob.com.br acessado no dia 05/06/2007 

Plebiscito: comunidade diz "Sim" por Nova Espero 

Com 85,6% dos 465 votos a 
população do Distrito de São Roque 
do Chapim, em Pato Branco, 
aprovou a mudança de nome do 
Distrito que passa a ser denominado 
como. " Nova Esperb". Ao todo 
foram 398 pessoas favoráveis ao Sim 
, 66 optaram pelo Não e uma deixou 
a cédula em branco . A votação 
aconteceu nos Pavilhões São Roque , 
onde estiveram presentes eleitores 
das seções 18,19, 24 e 128; 
Rondinha, seção 119 e Quebra Freio 
, seção 99. 
A Associação dos Moradores do Bairro São Ruque do Chopim esteve em plena 
atividade durante todo o dia, com mesários e presidentes de mesa e fiscais para auxiliar 
no andamento do plebiscito que obteve os seguintes resultados por seções : 18 e 19 ( 
Pavilhão São Roque do Chapim) Sim 159, Não 33, Nulos/ brancos - 1; 24 e 128 (São 
Roque do Chapim)- 174 Sim e 24 Não; Seção 119 (Rondinha) 26 Sim e 4 Não; Seção 
99, em Quebra Freio 39 Sim e 5 Não . Na totalização foram 398 votos pelo Sim ; 66 
pelo Não e 1 branco ou nulo . 
Atuaram no acompanhamento das umas em São Roque do Chopim Antonio Giacomini, 
Ma.ri Mafra, Adrieli Sobierai Machado e Francieli Zini. Em Rondinha os responsáveis 
foram Valcir Rosoni e Valdomir Bonfante e em Quebra Freio a responsabilidade foi de 
Clésio Rufatto e Delvo Castagnara. A Comissão Organizadora do plebiscito foi liderada 
pelos presidentes da Associação do Bairro , Vivaldino Rossoni e pelo presidente da 
Comissão , Valter Trojan, tendo o apoio dos seguintes membros : Darci Bertoldo, 
Olinda Virginio Rufatto, Antonio Giacomoni, Evandro Néri, Marcelo Daletese, Elisa 
Schenk:el, Augustinho Polazzo, Valdecir Barônio, Ari Paulo Tirlone e Volnei 
Sgarbossa. 
Durante o pleito estiveram presentes acompanhando o plebiscito o presidente da 
Câmara , Valmir Tasca , um grande apoiador nos trâmites que tornaram possível o 
referendo e os vereadores Osmar Braun Sobrinho , um dos proponentes do plebiscito e 
Nelson Bertani. Também presentes os empresários Cláudio Petrycoski e Ricardo Guerra 
que acompanharam a apuração. · 
Na opinião de Valter Trojan o resultado reflete um desejo antigo da comunidade . 
"'Havíamos, inclusive , realizado abaixo assinado, há alguns anos e encaminhamos 
pedido para a Câmara o que resultou, por iniciativa , na época , do vereador Vilson 
Dalla Costa da elaboração de legislação específica para o plebiscito . Nesta legislatura o 
presidente da Câmara , V almir Tasca encampou nosso desejo e agilizou os trâmites no 
legislativo , tendo o apoio dos vereadores Osmar Braun, Aldir Vendrúsculo e Marcos 
Pozza e do próprio prefeito Roberto Viganó que sempre se prontificou a auxiliar. 
Durante a votação Cláudio Petrycoski reconheceu a iniciativa e ressaltou que um 
monumento , com mais de 1 O metros de altura , em aço , elaborado pelo artista plástico 
Kalu Chueiri em homenagem ao metalúrgico será instalado no Bairro São Roque do 
Chopim, sede do Distrito de Nova Espero.'" Através do Esperanto o Distrito recebeu, há 



alguns anos , visitantes de mais de 22 países e até contou com difusão nacional em seis 
páginas veiculadas na Revista Isto É. Na própria campanha Sim Por Nova Espero o 
Portal em homenagem ao fundador do Esperanto , Lázaro Zamenhof foi apresentado 
como destaque . É um monumento que simboliza Nova Espero, ou seja, Nova 
Esperança , em Língua Portuguesa. 
Valter Trojan agradece aos demais envolvidos na iniciativa e ressalta que toda a 
documentação do plebiscito estará sendo encaminhada para a Câmara Municipal e ao 
prefeito Roberto Viganó. "Estamos felizes e aguardamos, agora , a oficialização do 
novo nome do Distrito , algo que também deverá contar com o respaldo dos vereadores 
que integram a Câmara Municipal que , em sua grande maioria , deu sua parcela de 
colaboração ." 

Site: www.patob.com.br acessado no dia 05/06/2007 

Local: Vídeo locadoras formalizam núcleo setorial 

Doze empresas do ramo de vídeo locadoras fizeram na noite desta quinta, dia 31, o 
lançamento do mais novo núcleo setorial do Projeto Empreender em Pato Branco. 
Unidas por uma necessidade considerada de sobrevivência - a de combater a pirataria, 
as empresas encontraram no projeto o ambiente ideal para desenvolver campanhas e 
buscar parcerias para combater o problema. Na próxima terça-feira, dia 5 , os membros 
do Núcleo de Vídeo Locadoras farão uma blitz educativa na rua Guarani, às 9h, aonde 
distribuirão informativos para que a população conheça o núcleo e o problema relativo a 
pirataria. 
O empresário Aldair Edson Guero aposta que iniciativa fortalecerá as empresas na 
defesa dos seus direitos. "Num primeiro momento vamos focar nossa força no combate 
à pirataria, que hoje ameaçam diretamente e sobrevivência das nossas empresas", 
ilustra. Segundo o empresário, um levantamento informal realizado pelas vídeo 
locadoras apontou que existem 38 pontos de venda ou locação de DVDs piratas na 
cidade. 
Edson lembra que as vídeo locadoras têm seu negócio legalizado, agem dentro da lei, 
pagam impostos e ainda geram empregos. Por outro lado sofrem com a concorrência 
desleal, que muitas vezes leva a falência. "Estamos iniciando um trabalho e já contamos 
com apoio das polícias Civil e Militar, do Ministério Público, da Prefeitura para realizar 
a educação e o combate a pirataria. A população tem que se lembrar que isso é crime", 
salienta. 
O presidente da Associação Comercial e Empresarial de Pato Branco (ACEPB), 
Frederico V anetti Araújo, destaca a iniciativa do grupo de empresários, que unidos por 
um problema comum, poderão desenvolver outras ações para promover o setor. "Junto 
com as entidades parceiras como a Prefeitura, criamos um ambiente ideal para os grupos 
de empresas que pretendem atuar de forma associativa", pondera. 
O núcleo recém criado utiliza a metodologia do Projeto Empreender, onde a proposta é 
reunir empresas de um mesmo segmento, buscar soluções comuns para questões que, 
sozinho, o empresário teria dificuldades em resolver. Para o secretário de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Julio Lattmann , o trabalho será 
importante, tanto no combate a pirataria, como no aperfeiçoamento das próprias 
empresas. "A troca de experiências e a busca de novos conhecimentos são constantes 
dentro de um grupo coeso e que luta por seus interesses. Isso é gratificante para nós da 
Prefeitura, porque vimos que os recursos públicos investidos neste projeto estão sendo 
bem empregados'', atesta Lattmann. 
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O lançamento foi acompanhado por representantes das entidades que promovem o 
Empreender em Pato Branco, que são a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e Tecnológico (secretário Julio Lattmann , Associação 
Comercial e Empresarial de Pato Branco (presidente Frederico Vanetti Araújo e Fórum 
de Desenvolvimento (presidente André Guarienti Almeida, com apoio do Sebrae e 
Faciap. O vereador Osmar Braun Sobrinho representou a Câmara Municipal no evento 
de lançamento do Núcleo, realizado no auditório da ACEPB. 

Site: www.portalpatobranco.com.br acessado no dia 05/06/2007 

Comunidade diz Sim por Nova Espero 

Com 85,6% dos 465 votos a população do Distrito 
de São Roque do Chopim, em Pato Branco, PR, 
aprovou a mudança de nome do Distrito que passa 
ser denominado como "Nova Espero". Ao todo 
foram 398 pessoas favoráveis ao Sim, 66 optaram 
pelo Não e uma deixou a cédula em branco. A 
votação aconteceu nos Pavilhões São Roque, onde estiveram presentes eleitores das 
seções 18,19, 24 e 128; Rondinha, seção 119 e Quebra Freio, seção 99. 
A Associação dos Moradores do Bairro São Roque do Chopim esteve em plena 
atividade durante todo o dia, com mesários e presidentes de mesa e fiscais para auxiliar 
no andamento do plebiscito que obteve os seguintes resultados por seções: 18 e 19 
(Pavilhão São Roque do Chopim) Sim 159, Não 33, Nulos/brancos - 1; 24 e 128 (São 
Roque do Chopim) - 174 Sim e 24 Não; Seção 119 (Rondinha) 26 Sim e 4 Não; Seção 
99, em Quebra Freio 39 Sim e 5 Não. Na totalização foram 398 votos pelo Sim; 66 pelo 
Não e 1 branco ou nulo. 
Atuaram no acompanhamento das urnas em São Roque do Chopim Antonio Giacomini, 
Mari Mafra, Adrieli Sobierai Machado e Francieli Zini. Em Rondinha os responsáveis 
foram Valcir Rosoni e Valdomir Bonfante e em Quebra Freio a responsabilidade foi de 
Clésio Rufatto e Delvo Castagnara. A Comissão Organizadora do plebiscito foi liderada 
pelos presidentes da Associação do Bairro, Vivaldino Rossoni e pelo presidente da 
Comissão, Valter Trojan, tendo o apoio dos seguintes membros: Darci Bertoldo, Olindo 
Virginio Rufatto, Antonio Giacomoni, Evandro Néri, Marcelo Daletese, Elisa Schenkel, 
Augustinho Polazzo, Valdecir Barônio, Ari Paulo Tirlone e Volnei Sgarbossa. 
Durante o pleito estiveram presentes acompanhando o plebiscito o presidente da 
Câmara, Valmir Tasca, um grande apoiador nos trâmites que tomaram possível o 
referendo e os vereadores Osmar Braun Sobrinho, um dos proponentes do plebiscito e 
Nelson Bertani. Também presentes os empresários Cláud~o Petrycoski e Ricardo Guerra 
que acompanharam a apuração. 
Na opinião de Valter Trojan o resultado reflete um desejo antigo da comunidade. 
"Havíamos, inclusive, realizado abaixo assinado, há alguns anos e encaminhamos 
pedido para a Câmara o que resultou, por iniciativa, na época, do vereador Vilson Dalla 
Costa da elaboração de legislação específica para o plebiscito. Nesta legislatura o 
presidente da Câmara, Valmir Tasca encampou nosso desejo e agilizou os trâmites no 
legislativo, tendo o apoio dos vereadores Osmar Braun, Aldir Vendrúsculo e Marcos 
Pozza e do próprio prefeito Roberto Viganó que sempre se prontificou a auxiliar. 
Durante a votação Cláudio Petrycoski reconheceu a iniciativa e ressaltou que um 
monumento, com mais de 1 O metros de altura, em aço, elaborado pelo artista plástico 
Kalu Chueiri em homenagem ao metalúrgico será instalado no Bairro São Ro ue do 
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Chopim, sede do Distrito de Nova Espero. "Através do Esperanto o Distrito recebeu, há 
alguns anos, visitantes de mais de 22 países e até contou com difusão nacional em seis 
páginas veiculadas na Revista Isto É. Na própria campanha Sim Por Nova Espero o 
Portal em homenagem ao fundador do Esperanto, Lázaro Zamenhof foi apresentado 
como destaque. É um monumento que simboliza Nova Espero, ou seja, Nova 
Esperança, em Língua Portuguesa. 
Valter Trojan agradece aos demais envolvidos na iniciativa e ressalta que toda a 
documentação do plebiscito estará sendo encaminhada para a Câmara Municipal e ao 
prefeito Roberto Viganó. "Estamos felizes e aguardamos, agora, a oficialização do novo 
nome do Distrito, algo que também deverá contar com o respaldo dos vereadores que 
integram a Câmara Municipal que, em sua grande maioria, deu sua parcela de 
colaboração." 

Câmara Municipal áe 
. Pato 'Jf ranco 

FI.:~~~ 
Visto:~~ 
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ANO XXII EDIÇÃO 4044 PATO BRANCO, TERÇA-FEIRA, 5 OE JUNHO DE 2007 . 

População aprova mudança· de nome de 
.distri\o para Nova Espero 

Acônswta popular sobre a mudança de mudança de nome para Nova Espero. 
nome do distrito de São Roque do· Chopim · Oempresário e coordenador da c;®pa-. ; 

.... pàra 'distrito <Je Nova Espero foi realizada · nha "Sim por Nova Espero", V~êt.',Tt:ojaq; • . 
.· no últiriiÓ sábado. Dos 465 votarites, entr,e · ressá}tou que o resultado reflet~ $1:.de~'<x\ · 
:. as ui;t{as de São Roque, Rondinha e Quebra- a:Íltigo da comunidade. "Havíamof inélusi-:. · 

Freio .. ;3?8forani favoráveis à troca de nome; ve realizado um abaixo-assinad~· há alguns · • 
66 contrários e houve um voto nulo. anos e encaminhamos o pedido para a Cã-

Afá..ci J andita da Rosa disse· ter votado maia Municipal de Pato 'Branco, ·o ·que. re- .. 
favorável porque existe a expectativa de um sultou, por iniciativa, na época, do verea<lór 
maior desenvolvimento do distrito com a Vtlson Dalla Costa, na elaboração de legis
mudança do nome. Djaníra Cardoso Silveira lação específica. para o plebiscito. Nesta 
.também espera.por melhorias e pela proje- legislatura o presidente da câmara, Valmir 
ção de Nova Éspero nos cenários estadual e Tasca, encampou nosso desejo e agilizou os--· 
nacít>nal como distrito-modelo do Paraná. trâmites legais, tendo o apoio de vereadore 

Yaldecír Baronio, que reside no distrito e do próprio prefeito Roberto Viganó, · qu 
há 13 anos; afumou que no início era con- sempre se prontificou a auxiliar", afirmou. 
tra, pois seguia a opinião dos moradores mais Trojan encaminhou ontem à tarde o resul 
antigos. Mas ao perceber que com a cultura, · tado do plebiscito ao Poder Legislativo. O 
a partir do o ensino do esperanto, o distrito vereadores deverão votar favorável à mudan 
poderá ser mais divulgado, votou a favor a ça de nome, atendendo a vontade popular. 

•Pessoas 
que 
colaboraram 
para a 
realização 
do plebiscito 

• 398 
eleitores· 
votaram. 

favoráveis à 
mudança de. 

nome 

J!=>ªPlºA 
a 01ais!JºW ap 

- 0 41!:1 ·v-01 a 
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ANO XXII EDIÇÃ04043 PATO BRANCO, SABADO E DOMINGO, 2 E 3 DE JUNHO DE 2007 

Plebiscito para escolha por Nóva Espero é neste sábaclo 
-- . -- . - --

Por Dàiana Pasquim 

A mudança do nome do distrito de São 
Roque do Chopim para distrito de Nova 
Espero será colocada à prova em consulta 
popular neste sábado, através de plebiscito. 
Podem votar 'os moradores da comunidade 
que tiveremTítulo de Eleitor. No pavilhão 
da comunidade do bairro São Roque do 
Chopim ·a votaçã9 ocorrerá das 8.h às· 11h. 

A alteração do nome promoveu uma 
grande mobilização de lideranças e empre
sas que apóiam o "Sim pÓr Nova Espero".·· 
Foram feitas Camisetas, fôlderes. e reuniões 
erh diversas c~m~midades. Na tarde desta 

sexta-feira, o empresário e coordenador da ~ 

campanha "Sim pór Nova Espero", Valter 
Trojan, veio ao Diário do Sudoeste acom
panhado do presidente da· Associação de 
Moradores de Sito Roque do Chopim, 
Vivaldino Rossoni, e. do presidente ·d,a Asso-

. ciação _dos Produtores Rurais (Aproroque), 
Antonio Giacomoni, para' agradecer pelo 
apoio do jornal ao processo. 

''A associação eleita foi o alicerce para 
dar. base nas comunidades vizinhas a São 
Roque do Chopim. Fizemos reuniões pas 
comunidades e formou-se uma comissã .· 
que foi pub\icada_em-.edital; para dar tran 

• A diretora-geral âo DiárJo do Sudoeste, Delise Guarienti Almeida: recebeu o empresáito e 
coordenadoi da campanha- "sim por Nova.Espero", Valter Trojan; o presidente da Associação de 
Moradores, ViValdino Rossoni; ~ o presidente da Aproroque, Antonio Glacornoni . · · 

uTrojan. Ele 
a Espero vai . 
ó. "Por causa 

ideal e, na 
lanejamertto 
ara o mundo 

", enfatizou .. 

O plebiscito baseia-se na lei muniéipal 
2..347 /2004, que. estabelece critério~, para 
denominação de logradôt!ros piiblicos ~ · 
Pato Branco. O § 1 ºestabelece que ~·a altera
ção de nomenclatura de baiITos e distritos. 
a<!ministrativos se datá mediante consulta 
plebiscitária envolvendo os habitantes da área 
circunscrita, organizada por entidade repre
sentativa &l área geográfic!l em questão". 

. porNova·Espet&!,f·· .• · ··. . . 
~:;:~sie!~. ~:s~:~~i!i!~ _foi1~~;:~í lo-
peló artista plástfoo Kalu qal P,!~JU~gi~$l«J:P~tíff~rtili
Chtieiri, em home.~agem ao .• dade\;affeI~ó~~;~f~léf,,~l,i'ma e 
criador do e.speranto, Lázaro · po.r suas'.'.béletas riafütais, 
Zamenhof, em iniciativa li- ·que ~J>Pl.'Cio~iim -~:~rodu
derada pelo empresário Ção ~s, -~~~:~~~lio,~~ta~ Ja- . 
Cláudio.Petrycoski e pela as~ ranjas ~~fünge,11n,ascló"P;ar.aná 
sociação de moradores, na, e prÓdtifos~~(l~.:õftg.eti:agrf: 
época presidida p_or. yalte{ < coiá. de. alta q\i.alidad'e. Fica 
Trojan, tendo o apoio. da Pre· no- válê do rio Chopim. 
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Câmara Municipal áe 
Pato 'Branco 

o Fl.: ___ _.,.I'--":;;.....----

PATO BRANCO, 29 DE ABRIL DE 2002; 

Ilmo Sr. 
Silvio Hasse 
DD Presidente da Câmara Municipal 

Visto: 

Dirijo-me com muita satisfução aos senhores vereadores em nome da Empresa Pró-Fundi 
Indústria de Fundidos Ltda, para manifestar ó nosso incondicional apoio à proposta de alteração da 
denominação do distrito de São Roque do Chopim, passando a chamar-se Nova Espero. 

Sendo o que se àpresenta; Sàudamos os ilüstres edis e nos colocamos a disposição nesta luta 
para cada vez mais desenvolver o nosso Distrito. 

Atenciosamente, 

6&.Jucha Sócrates Petrycoski 

PB.Ó-FUNDJ INDÚSTRIA DE FUNDIDOS LTDA - BR 158 KM 522, Bairro Petiycoski 
Fone: (OXX )46 225-3981 CEP 85501-970 •Caixa Postal, 59 

CGC: 00.084.05&0001-60 INSC. FST: 313.01065-19-PATOBRANOO-PARANÁ-BRASIL 



ESCOLA ESTADUAL BAIRRO SÃO ROQUE
ENSINO FUNDAMENTAL. 

Pato Branco, l 9de abril de 2002. 

limo.Sr. 
Sílvio Hasse. 
DD Presidente da Câmara Municipal. 

Câmara un.icipaí áe 
Pato 'Branco 

Ft.:~ 
Vlto:Ó"lQ 

Dirijo-me com muita satisfação aos senhores vereadores em nome da Escola 
Estadual Bairro São Roque - Ensino Fundamental, para manísfestar o nosso incondicional apoio à 
proposta de alteração da denominação do Distrito de São Roque do Chopim, passando a chamar-se 
de NOVA ESPERO. 

Sendo o que apresenta, saudamos os ilustres edis e nos colocamos a disposição 
nesta luta para cada vez mais desenvolver o nosso distrito. 

Atenciosamente. 

Noemi ~ Soona 
Diretora. 

Noeml R1Des1 f(aiinke de Souza 
~lilli.roAA • 

Ra1. Z)1mJ. nDE O!~~ 



Pato Branco, 15 de Março de 2002. 

Timo Sr. 
Silvio Hasse 
DD Presidente da Câmara Municipal 

Câmara Municip áe 
Pato 'Branco 

Fl.:~2-
Vlsto:~À D 

Dirijo-me com muita satisfação aos senhores vereadores em nome da Empresa 
Metalúrgica Extremo Sul, para manifestar o nosso incondicional apoio á proposta de 
alteração da denominação do distrito de são Roque do Chopim, passando a chamar-se de 
Nova Espero. 

Sendo o que se apresenta, saudamos os ilustres edis e nos colocamos a disposição 
nesta luta para cada vez mais desenvolver o nosso distrito. 

Atenciosamente, 



Pato Branco, 17 de Abril de 2002 
Ilmo Sr. 
Sílvio Hasse 
DD Presidente da Câmara Municipal 

Câmara !Municipal áe 
Pato r.Bra.nco 

:., ~ 

Dirijo-me com muita satisfação aos senhores vereadores em nome da Empresa ST 
Ind. de Artefatos Trefilados Ltda. , para manifestar o nosso incondicional apoio á proposta 
de alteração da denominação do distrito de São Roque do Chopim , passando a chamar-se 
de Nova Espero. 

Sendo o que se apresenta, saudamos os ilustres edis e nos colocamos a disposição 
nesta luta para cada vez mais desenvolver o nosso distrito. 

Atenciosamente, 

f.U·v 1 cr-~r-
Elilio Lazarin Trento 



Pato Branco, 15 de Março de 2002. 

Ilmo Sr. 
Sílvio Hasse 
DD Presidente da Câmara Municipal 

r .. 

Dirijo-me com muita satisfução aos senhores vereadores em nome da S&.arbossa Auto 
Posto, para manifestar o nosso incondicional apoio á proposta de alteração da denominação 
do distrito de são Roque do Chopim. passando a chamar-se de Nova Espero. 

Sendo o que se apresenta, saudamos os ilustres edis e nos colocamos a disposição 
nesta luta para cada vez mais desenvolver o nosso distrito. 

Atenciosamente, 



PATO BRANCO, 15 DE JlJLHO DE 2002. 

limo Sr. 
Silvio Hasse 
DD Presidente da Câmara Municipal 

•... ~ ............. ~.._·,.~,·'·1·•·~~ .... ,,r-'"""!"'~_,~-... 

< ti.mura. :Ji,· wticíp 
Pa.to 'lJranco 

Dirijo-me com muíta satisfação aos senhores vereadores em nome da Diretoria da APM 
Municipal e Estadual do Distrito de São Roque do Chopim, para manífestar o nossÜ 
incondicional apoio à proposta de alteração da denominação do Distrito de São Roque do 
Chapim, passando a chamar-se Nova Espero. 

Sendo o que se apresenta, saudamos os ilustres edís e nos colocamos a dísposíção nesta 
íuta para cada vez mais desenvolver o nosso Distrito. 

Atenciosamente, 

~;ir, ./ /, ./? ' 
º.,....-'~.ac:ZR--~Ú"' 
Jardelino Perico Vitor Simionatto 
Presidente da APM Municipal ·Presidente da APM Estadual 



E LETRA 
lndu$1rlol Quimice 

Pato Branco, 29 de abril de 2002. 

llmo Sr. 

Sílvio Hasse 

DD Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Câmara MU!ticip de 
Pato 'Branco 

FI.: ~ 
.· Visto:<'.!~ ciJ)_ 
~ 

Manifestamos nosso incondicional apoio à proposta de alteração da denominação do 

distrito de São Roque do Chopim, passando a chamar-se Nova Espero, na certeza de 

que a nova denominação é acessório importante para criação de perspectivas positivas 

ao distrito. 

Cordialmente 

~ng~~of~ 
Gerente 

Eletra Industrial Qrúmica Lida. Rodovia BR 158-Km .521 - Bailro PW)'coski - 85 . .504-670 - Pato Branco -Paraná- Brazil 
fone:46-220.1085-220.1010-fax:46-220.I081 HomePage;" .. <.··· · .. ; ... ,; ... ,;,,,;,, E-mail:;,,;.;'. .......... ,,, .. 



{ '1-1 Y •' •: , ' '"t ~, r r )~:' ' ( ~' 

f ~ ' ' ~ \~ 1 , " 

Atlas Indústria de Eletrodomésticos Ltda 
Br 158 Km 521 Bairro Petrycoski 

85501 970 Pato Branco Paraná Brasil 
Fone Fax +55 46 220 1010 

www.atlaseletro.ind.br 

Pato Branco, 26 de Abril de 2002 

Ilmo. Sr. 
Silvio Hasse 
DO Presidente da Câmara Municipal 

Câmara :Municipal áe 
Pato 'Branco 

Ft.: é)~ 
Visto: ;&c}{fci.a 

Em nome da Atlas Industria de Eletrodomésticos Ltda., manifesto o nosso incondicional 
apoio à proposta de alteração da denominação do distrito de São Roque do Chopim, 
passando a chamar-se de Nova Espero. 



TMA 
Tecno Metais e Alumínios 

PATO BRANCO, 12 DE JULHO DE 2002. 

IlmoSr. 
Sílvio Hasse 
DD Presidente da Câmara Municipal 

Câtnara :Mwticip áe 
Pato 'Branco 

FI.: :d Q 'd_, 
Visto:Nr{ O. D 

Dirijo-me com .muita satisfação aos senhores vereadores em nome da Associação de 
Moradores de São Roque do Chopin, para manifestar o·nosso incondicional apoio à 
proposla de alteração da denominação do Distrito de São Roque do Chopin, passando a 
chamar-se Nova Espero. 

Sendo o que se apresenta, saudamos os ilustres edis e nos colocamos a disposição 
nesta luta para cada vez mais desenvolver o nosso Distrito. 



· ASSOCIA. •"o OE MORADORES DE 

SAO RO·QÜE DO CHOPIM 

PATO BRANCO~ 12 DE JUUIO DE 2002. 

Dirijo-me com nüta salisfàçio aos sc:nlloRs vatadons em nome da A8>áaçio de 
Mor.1ldon:s de São .Roque do Cbopim, para armifCltar o DOl5IO iacondióonal apoio à 
pupma de.tilknçio da dmomil'IBÇio do Dílllilo de Sio Roque do Chopim, pasra•ÜlJ a 
't ~.Nova Espao. 
Smdooquese~ m9•mosilusbaadisew~aditposiçionesm 

lula pmaada"'2 mais desanolvu o nosm Dâúilo. 


