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riovembro de 2oos: 

GabiÍiete ·do ~'í~ito Mi.iíiiCi~ai de Pato Branco, 28 de. 

ROBERTO VIGANÓ 
PreteitO 'M:Unicipal 



PROJETO DE LEI Nº 168/2008 

Denomina a Sede Administrativa da Câmara 
Municipal de Pato Branco de "Carlos Almeida". 

Art. 1º Fica denominada a Sede Administrativa da Câmara Municipal de Pato 
Branco de "Carlos Almeida'', localizada na Rua Ararigbóia nº 491. 

Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal dotará o referido próprio 
municipal, contendo a denominação indicada no "caput" deste artigo, em homenagem ao 
cidadão "Carlos Antonio Ferreira de Almeida", no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação da presente lei. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Esta lei decorre do projeto de lei nº 168/2008, de autoria dos vereadores Aldir 
Vendruscolo (sem partido). Cilmar Francisco Pastorello (sem partido). Márcia Fernandes de 
Carvalho Kozelinski - PPS e Volmir Sabbi - PT. 
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OJQ,l{NAL DA NOSSA GENTE 
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HOMENAGEM 

Exempfos que merecem ficar 
· Segundo-Fernando Pessoa "o valor <las 

coisas_ não está no tempo que elas duram, 
mas na intensidade com que acoiltecem. Por 
isso, existem momentos inesquecíveis, coi
sas inexplicáveis e pessoas incomparáveis." O 
que dizer do nosso Carlos Almeida, o Almei
da? Pessoa serena, m~tas vezes introspectivá · 
aos que não o conheciam a fundo. mas queri
da por nossa gênte por suas postUras firmes, 
mas incontestavehp.ente autênticas, especial
mente nos últimos anos de vida. 

Originário do_ outro. eXtremo do país, 
Al;neida· amou Iílui_to. Sua familia (iittjuo 
nela os Guarienti) e sua cidade, Pato Branco. 
Como presidente do Banestado não deixou 
de oportunizar importãntes investimento·s 
em nossa comunidade, Se_ você perguntar 
na cidade não enfrentará dificuldades para 
identificar auxílios e investimentos estrutu
rais que contaram com a participação dó.Al
meida. Sem contar tantas ações - que acom
panhei de perto - que ele nunca fez questão· 

de torriá~las pllbli~ai ~'das geraram o deSen- ' 
yolvimento de pessoas que, de outra forma, 
não teriam uma alavancageln oportunizada. 

. A decisão pelo nome dele no noVo pré
dio da Câmara refrata muito mais do que ore
conhecimento a wn ãssíduo expectador e co
mentarista dos atos do Legislativo. Deve ser 
entendido como um ."muito obrigado, Almei
da~ por ter sido o que foi! uma pessoa bondo
sa. de fé e que pelo seu estilo próprio_ d.e"ser co
lecionou admiradores e Soube dar intensidade 
em sua passagem, por: filais sereno ; calmo 
que fosse seu perfil eXi.stencial. Duas palavras 
justificam o reconhecimento do ·Legislativo e 
do povo pato-branquense: "exemplo deixado".: 

Vale lembrar uma frase de -Khalil -Gi
bran: ''.A neve e a tempestade matam as flo
res, filas nada podem Contra as sêmentes:' As 
sementes estão aí, pelo exemplo. André, De
lise,_ fanµJ.ia Guarienú e amigos de Almeida 
têm clara a seguinte p~rcepção: que o.sucesso 
de uma passagem de vida do Almeida. pode 

Homenagem a Carlos Almeida 

também servi! para referenciar nossas atitu- ' 
des. E sem dúvida ela nos deixa reflexões de 
como a serenidade, a autenticidade, a paz de 
espírito e a ponderação podem ser, também., 
virtudes fortalecedoras em nossa vida. 

Nos últimos anos de vida, Almeida in
tegrou as grandes virtudes de sua vida. com 
a autentic.idacf-e-e originalldàde em suas ex
posições ~_SCritaS~ ~antendo-se firme naqui-

. lo que escrevia". O que foi,-também, um mo
mento importante para ele· e, nwha visão 
diferenciada dos fatos que, na grande _maio
ria das vezes, entram em sinergia com o sen
so conium, neni sempre o mais adequado, 
porém, mais confortável a· nossa percepção. 

· Que bons. exemplos sejam éternizados. · 
A seniente fica. 

Màrce/o Daletese,jornalista e 
administrador. E-mail: marcelo@ 
a/iadosassessoria.com.br 

Quando a cidade de Pato Branco, através de seu Poder Legislativo, presta justa e merecidâ homenagem à memória de uma das 
pessoas que mais se preocupou com o futuro ao povo desta comunidade, com o bom e decente funcionamento de suas institui-: 
ções e com a verdade açima de tudo,_resta-me tão somente parabenizar.toda ~_.comunidade pato-branqueJ,1.se, _na esperança de que 
o no~e Carlos Almeida-sirva de inspiração_ .~os atuais e futuroS-legisladpres dess_a egrégi_a Câmara Mttnicipal no sentido de que·te
nham sempre em meD:te os princípi_os básiçQs da ética e do ,bem servir. 

Otoniel Santos Neto 

Homenagem . justa 
Parabenizamos os vereadores pela lembrança em homenagear Carios-Almeida, dando o seu nome à Câmara Municipal de 

Pato Branco. Homenagem justa pelas marca_s, exCmplo ·e testemunho 4e vida, deixadas por ele em nosso meio. 
Nilma reflexão feit~ por ele sob.re o _Evangelho de MateusJ3, 1-23, Parábóla do SemeadOr, ele disse~ "que deverlamos sair e semear, 

sem o temor de sermos abatidos ptja incompteens0.o de alguns': E Carlos Alm~:ida reahnentefoi esse semeador. 

Valdemar, Eolita, 
João Luiz e Mayla Tonelli 
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Çar diieridó que füi tiifi cidadão pató~b'ran- tornando conhecido ~Pelál:Suas .virtiiaes' --narldd~U-3.'h-Ov-a e ffiôde"!Óâ ~~Eide admirtis
quense da nat"a;. .~JJm dos que vieram cedo e seu inquestionável .idealismo, onde pu~ .trativa de Carlos Almeida, é convenien
p_ara esta telTil e a adotaram para ficar. nha a· mão e defendia causas sociais, ou te que se destaque o Valor dos exemplos 

·,-, Almeídâ·:-._Veiü;.' ·Como tantos • .-.. pat'a sua constante preocupação com os mais deixados por Almeida. : 
ajudai a coristruii e nielhorar ... seníP:re_ á" humildes·_que nuúça dêixaránYdê foer seu .. - .'::.Por :isso,_: ~u.~ se_ .preste tairibé_m hoi 
noSsa inigualáyel Pato Branco:.. _ · . , foco_._- ·_:Tinh.á_'elé1Kidª.,.c?hsci~ncia .. Políti- Jílenage~ ... aos: n~sSos :Ye_r~ad?res pelo 

MaS~ Alnieida, além disso; soube fa:.. ca é um invejávêf pré-Pãro p~ssoál para '·seifSo de justiça e oporúillidade ·de etet
zer e manter amigos. Quantos nesta épo- interagir com as pessoas e com os ami~ nizar este nome nos anais da história pa
ca natalina não se lembram dos seus gos, sem se deixar IeVar pela .demagogia to-branquense. Uma cidade tem sim que 
cartões sempre personaliiados, nos <lese- e mesquinhez da politiQl q~e s'oube -~r ~otjzar.- ,os cidadãos que foram., _exem
jando a sorte e ventun\_·dO ano novo. -: com à.ltntísmo ao largo .. de suâ,'.:vida. :~· .... ~-: , plOs _de yÍdá .. e nl~S que ninguém, como o 

CónheCÍ. o-_ Ahrieida ha primel'i-a , ·Tal conduta o levOu a ocupar-fun~ saudósó:Alíneida, merecia tér seu,-nome 
semana em que" chegou a Pato Branco, ções destacadas como a Presidência -do junto a Casa do Povo. 
quando o Banco do Brasil ainda estava Banestado, entre outras; ou suas candi-
no outro lado da praça Presidente Var- daturas a prefeito de Pato Branco. Nilso Sguarezi, advogado 



~~~~~~~~ 
Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 16812008 

Denomina a Sede Administrativa da Câmara Municipal de Pato Branco de 
"Carlos Almeida". 

Autoria: Vereadores Aldir Vendruscolo (sem partido), Cilmar Francisco 
Pastorello (sem partido), Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski - PPS e Volmir 
Sabbi - PT. 

A proposição tem por finalidade denominar próprio público, localizado 
na Rua Ararigbóia, n° 491, de "Sede Administrativa da Câmara Municipal de Pato 
Branco", localizada no Centro da cidade, agraciando-a com nome do cidadão Carlos 
Antonio Ferreira de Almeida. 

O homenageado teve ampla participação na história do Município de 
Pato Branco, prestando seus serviços em instituições financeiras e no Jornal Diário do 
Sudoeste. Ocupou outros importantes cargos em clubes de serviço e outras entidades 
como voluntário. 

É Cidadão Honorário do Estado do Paraná; Cidadão Honorário de 
Curitiba, de Clevelândia, Cornélia Procópio e São João do Ivaí. 

Carlos Almeida participou. de muitas sessões realizadas na Câmara, 
tecendo críticas e comentários demonstrando sua opinião. 

Considerando a homenagem justa, emitimos PARECER FAVORÁVEL à 
tramitação e aprovação do presente projeto de lei. 

É o parecer, SMJ. 
Pato Branco, 25 de novembro de 200 

Guilherme Sebastião Silv DB 

SD~J'. 
Volmir Sabbi - PT 

Presidente 

N 

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



ASSESSORIA JURÍDICA 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 168/2008 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretendem os ilustres Vereadores 
Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski - PPS, Cilmar Francisco Pastorello 
- sem partido, Volmir Sabbi -PT e Aldir Vendruscolo - sem partido, obter o 
apoio do douto Plenário desta Casa Legislativa, para denominar a Sede 
Administrativa da Câmara Municipal de Pato Branco de "Carlos Almeida", 
o próprio municipal localizado na Rua Ararigbóia, nº 491. 

A proposição tem por finalidade denominar próprio público "Sede 
Administrativa da Câmara Municipal de Pato Branco", localizada no Centro 
da cidade, agraciando-a com nome do cidadão Carlos Antonio Ferreira de 
Almeida, conforme se depreende da justificativa e informações anexas. 

A proposição está acompanhada de documentos e justificativas necessárias 
que evidenciam o mérito da homenagem, conforme reza o artigo 3° da Lei nº 
2.347, de 15 de junho de 2004, que estabelece critérios para a denominação de 
próprios, vias e logradouros públicos do Município de Pato Branco. 

A matéria encontra consonância na legislação municipal pertinente, estando 
apta a seguir sua regimental tramitação, cabendo as comissões permanentes 
procederem a análise da mesma sob o prisma de mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Pato Branco, 21 de novembro de 2008. 

---r~A f-.,, ~ ~,,...o;~ '>Q 

e enato Monteiro do Rosário 
As essor Jurídico 

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



AO 
PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

Os Vereadores infra-assinados, Márcia Fernandes de Carvalho Kozelinski 
- PPS, Cilmar Francisco Pastorello - sem partido, Volmir Sabbi - PT e 
Aldir Vendruscolo - sem partido, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, apresentam para a apreciação do douto Plenário e solicitam apoio 
dos nobres pares para a aprovação do seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 168/2008 

Súmula: Denomina a Sede Administrativa da Câmara Municipal 
de Pato Branco de "Carlos Almeida". 

Art. 1 º Fica denominado a Sede Administrativa da Câmara 
Municipal de Pato Branco de' "Carlos Almeida", o próprio municipal 
localizado na Rua Ararigbóia, nº 491. 

Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal dotará o 
referido próprio municipal, contendo a denominação indicada no "caput" 
deste artigo, em homenagem ao cidadão "Carlos Antonio Ferreira de 
Almeida", no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação da presente 

,---, lei." 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, 19 de novembro de 2008. 

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



Curriculum CARLOS ANTONIO DE ALMEIDA FERREIRA 

Nasceu no dia 29 de outubro de 1937, em Belém (PA). 

Casado com Delise Maria Guarienti de Almeida Ferreira (Diretora do 
Grupo Diário do Sudoeste "Diário do Sudoeste, Diário de 
Guarapuava"). 

Tiveram um filho - André Gustavo Guarienti de Almeida Ferreira 
(Bacharel em Direito e diretor do Grupo Diário}, casado com Kátia 
Isabel Moretti de Almeida Ferreira (Advogada}, netas - Isabel Moretti 
de Almeida Ferreira e Carolina Moretti de Almeida Ferreira. 

Atividades e cargo que exerceu: 

• Banco do Brasil S.A- 1964 a 1991 (aposentado}, licenciou-se em 
março de 1983 para assumir a Diretoria Regional do BRDE no 
Paraná. 

• BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul; 

1983 a 1985 - Diretor - Representante do Paraná 

1985 a 1986 - Diretor - Presidente 

1986 a 1987 - Diretor - Financeiro 

1987 a 1988 - Diretor - Representante do Paraná 
• Banestado - Banco do Estado do Paraná S.A 
Banestado - Conglomerado 
1988 a 1991 - Diretor Presidente 

• Badep - Banco Desenvolvimento do Paraná S.A 
1990 a 1991 - Diretor Presidente (acumulativa Presidência 
Banestado) 
• 1994 a 2007 
Grupo Diário 
Jornal "Diário do Sudoeste" 
Pato Branco (PR) 
Jornal "Diário de Guarapuava" 
Guarapuava (PR) 
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Cidadão Honorário do Estado do Paraná 
Cidadão Honorário de Curitiba 
Cidadão Honorário de Clevelândia 
Cidadão Honorário de Cornélio Procópio 
Cidadão Honorário de São João do lvaí 
Membro do Centro de Letras do Paraná 
Membro do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná 
Membro da Academia de Letras e Artes de Pato Branco -

ALAP- Cadeira nº 28 
Membro fundador do Rotary Club de Pato Branco 

(27 .01.1970) 
Governador 1984 a 1985 Distrito 4640 de Rotary 

Internacional 
1990 a 1993 - Membro da Comissão de Finanças de Rotary 

Internacional (Evanston, Illinois, USA) 
1994 a 1996 - Coordenador Regional (Brasil) da Fundação 

Rotária (Evanston, Illinois, USA) 
1998 a 1999 - Conselheiro de Força Tarefa de Causa 

Humanitárias de Rotary Internacional (Evanston, Illinois, USA) 
2000 a 2001 - Conselheiro de Força Tarefa de 

Emparceiramento de Clubes de Rotary Internacional 
Companheiro Paul Harris da Fundação Rotária (Major Gifts) 
Benfeitor da Fundação Rotária 
Maior doador brasileiro da Fundação Rotária 
1973 a 1984 - Chairman do Rotary Youth Encharge Program 

(Distrito 4640) 
1991 a 1993 - Chairman do Rotary Youth Encharge Program 

(Distrito 4730) 
Sócio Honorário dos Rotary de Porto Alegre, São João, 

Clevelândia, Quedas do Iguaçu, Chopinzinho, Catanduva, São 
Mateus do Sul, São Jose dos Pinhais. 

• Membro Honorário da Câmara Junior de Pato Branco 

Faleceu no dia 19 de setembro de 2007 em Curitiba - Paraná. 
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CERilDÃO'DEÓBITO 

CERTIFICO que, do livro, fÓlha. e termo citados de ASSENTO DE ÓBITO,· deste Ofício, 

consta que foi lavrado no dia 21 de setembro de 2007, o.assento de Óbito de.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

**CARLOS ANTONIO DEALMEIDA FERREIRA**. 
do sexo masculino; bancário aposentado, estado civil casado, natural de Belém-PA, 

residente e domiciliado nà Rua: Pedro Ramires de Melo nº 20 Ap. 1105 - Centro, em Pato 

Branco-PR, com sessenta e nove (69) anos de idade, nascido aos vinte e nove dias do mês 

de outubro do ano de um mil e novecentos e trinta e sete (29/10/1937). Filho de BENEDITO 

CAETE FERREIRA e de HERUNDINA DE ALMEIDA FERREIRA, ambos falecidos. Falecido 

aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e sete (19/09/2007), às 

dezesseis horas e quarenta e cinco minutos (16:45h), no Hospital Santa Cruz, em 

Curitiba-PR. O atestado de óbito foi firmado pelos Drs. Nelson F. .de Souza Junior, CRM nº 

12223 e Maria Rita Frangella, CRM nº 19500, dando como causa da morte: Infarto Agudo do 

Miocárdio, Choque Séptico, Pseudocisto Pâncreas, Insuficiência Renal. A cremação foi 

realizada no Crematório Vaticano em Campina Grande do Sul/PR. Foi declarante: ANDRE 

GUSTAVO GUARIENTI DE ALMEIDA FERREIRA, brasileiro, casado, natural de Pato 

Branco/PR, empresário, portador da C.I. nº 2.134.458-3/PR, residente e domiciliado à Rua: 

Pedro Soares nº 360 - Vila Isabel - Pato Branco/PR. Pelo declarante foi-me dito, que o 

falecido deixou bens a inventariar e não deixou testamento, sabendo que o mesmo era 

eleitor. Deixou esposa DELISEMARIA GUARIENTI DE ALMEIDA FERREIRA e 1 (um) filho, 

ANDRE GUSTAVO GUARIENTI DE ALMEIDA FERREIRA com (36) anos .. Apresentou-me a 

Declaração de óbito do Ministério da Saúde nº 10070374, C.l.RG. nº 406.149-7/PR, 

. CPF/MF nº 010.327.209-72. 
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Guarapuava (PR) 
Carlos Antônf6 dê Almeida Ferreira 
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· . ~e assim. como'muitos,veio,.Coma famí--· 0 de:ca~a;· pelos mais hunµIdeS~;·e por to,.._, 
liaajudarádesenvolver_ostiâoestedoPa-:, _dos -aqueles ·,que·. defendiani a ·ver<\.a_~,

raná -, e.pa.Ssou a amar, zelar e educar OS de., Não foi apenas Um homem políticÔ,, 
irniãos de sua µiulhe,:r, ~o_d~ls _Guarientis. . mru; um c_i<,fa~ão politizad(). _ij~o-_chegqµ_ 

Homem _bra:VÍÓ;-de' riie~Ó"ria inve- __ '. _-a ,~e~:pref~it~\.4_~:-pª~?:~~~o~;ê9.fú\>._~-~:~>; 
j_áyel,. cqr~i;~o dqc~.-~- h_t:>l}4o,s_o,..-~ei4a.·-·-... · tO cluei.ia_, ·_ma5 fei·~~s-_~elo'flii.;anic1Rió: e_::' 
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p_~~-, ~9.ue~~~ _9-ue o __ amav~. ~,·ôào qWs d~ ___ 4Jéai4e __ ~CUp-~affi:·· ''.' ·· _- " _· ... 
a:cumúlar l'.iquezàS ·materiais' -'-e podia~ ,· . . , g-x-t=q~!;:~Ç~#io .. P:úblicp •. professor, 
Foi homem ·ae .. mtiito poder e decisão. : d_~.liÇ.õ_es:<t_e:Y"ida,J~~Palistapor._vocá~o. · 
Presidiu institiliçõês bancárias de rexi~~ C~ÍOs :Aúlléida·efá ~ verd~deiro ca-, 
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