
Excelentíssimo Senhor 
Guilherme Sebastião Silverio 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Os Vereador infra-assinados VILMAR MACCARI - PDT 
CLAUDEMIR ZANCO - PPS E NELSON BERTANI - PDT, 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 n° .:?:~l.12009 
Súmula: Denomina Ginásio Poliesportivo 

localizado no Bairro Industrial de 
"CELESTINO ANTENOR CATTANI" 

Autores: Vilmar Maccari, Claudemir Zanco e 
Nelson Bertani 

Art. 10. Fica denominado de "CELESTINO ANTENOR 
CATTANI", o Ginásio Poliesportivo localizado no Bairro Industrial, em Pato 
Branco, Estado do Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal dotará o referido ginásio 
/~ com placas contendo a denominação consignada neste artigo, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação da presente lei. 

Art. 20. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

ilm;a, 
Vereador PDT 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 02 de dezembro de 2009. 

· elson Bertani 
Vereador PDT 

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

A Associação de Moradores do Bairro Industrial, juntamente com 
a primeira neta do Sr. Celestino Antenor Cattani, Ângela Catani da Silva 
encaminhou a esta Casa de Leis, Oficio solicitando a denominação do 
Ginásio de Esportes do Bairro Industrial de "Celestino Antenor Cattani", 
anexando histórico, abaixo-assinado de concordância dos moradores e 
atestado de óbito do referido pioneiro. 

Justificamos o presente projeto atendendo a esta solicitação, e de 
acordo com o art. 3° da Lei nº 2.347, de 15 de junho de 2004, que 
estabelece critérios para a denominação de próprios, vias e logradouros 
públicos no município de Pato Branco. 

VII~ 
Vereador PDT 

Rua Ararigbóia, 491 

f- on Bertani 
Vereador PDT 

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



SOLICITAÇÃO 

Solicito a Vossa Senhoria e env10 para possível análise breve 

histórico do Sr. CELESTINO ANTENOR CATTANl que residiu durante 

37 anos no bairro Industrial, nesta, cidade, onde por três vezes foi o 

Presidente da Capela Santo Antônio. Pai, avô e bisavô que teve como um 

de seus ensinamentos O Amor ao próximo. Em anexo histórico e Certidão 

de Óbito, para possível homenagem dando ao Ginásio de Esportes seu 

nome. Fico a disposição para maiores informações e pesquisa de 

documentos. 

Desde já agradeço. 

Atenciosamente. 

Vilmar Maccari 

Vereador Municipal Pato Branco 



CURRICULUM VITAE 

CELESTINO ANTENOR CATTANI, nascido em 24 de maio de 

1934, na cidade de Marcelino Ramos - RS, 1º. de uma família com 14 

filhos, pai Generoso Cattani e mãe Felicita Strapazzon Cattani, Família de 

origem italiana sempre contou e conta com uma verdadeira matriarca D. 

Felicita que faz questão de reunir toda a família e acompanhar de perto toda 

conduta de cada membro, assim todos cresceram sabendo valorizar e 

respeitar uns aos outros, viveu parte de sua infância e juventude em 

/~ Caçador-Se, onde conheceu e se casou com Maria Ana Catani, com que 

teve 11 filhos, 21 netos e até hoje 7 bisnetos. 

Antenor era carpinteiro e agricultor, residente no bairro desde 1971, 

participou da construção do Pavilhão da Capela Santo Antônio do Bairro 

Industrial, da cancha de bocha e de muitas · casas que faziam parte do 

cenário há alguns anos, 37 anos de sua história foram escritas em Pato 

Branco, aqui Seu Cattani, como era conhecido e sua esposa Maria viram 

sua família crescer, genros e noras aumentaram o número de filhos no 

coração do casal, netos nasceram, a família estava cada vez maior, porém a 

atenção e alegria ao chegar cada membro era celebrada com a 

agradecimentos a Deus. 

Homem batalhador preocupado com a família, amigos e com um 

amor ao próximo sem igual, por três vezes fez parte da diretoria da Capela, 

onde viu seus filhos e netos fazerem alguns dos Sacramentos da Lei de 

Deus. 

Saudade, um pedacinho de emoção ... 

Um pedacinho de outra pessoa dentro da gente ... 

Uma voz, um olhar, um toque. 

De repente uma angústia. 

Saudade do que não fez, ou daquela vez. 



Saudades das histórias ouvidas atrás do fogão à lenha ... 

Curiosidade de criança que percebia que o idioma era trocado para 

que as crianças não entendessem parte daquela história, 

Saudades ... Das coisas, do lugar, da pessoa ... 

De um beijo, de um carinho, daquele jeito diferente ... 

Ou do sorriso, de repente ... 

Saudades de alguém ... 

Saudades de você. Antenor! 

Assim eu Ângela, 1 ª neta, filha do 1° filho Vilmar (in memórian) 

presto uma pequena homenagem a um homem que deixou saudades, 

mas também deixou muitas histórias bonitas para serem recordadas. 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Paraná - Município e Comarca de Pato Branco 

CARTÓRIO VIEIRA · REGISTRO CIVIL 
,9-J'k.aail éJfdra <{)htmctn;r ~11ellne <{Jkmara 

d Titular Substituta 

Rua Iguaçu~ 476 - 4" Andar - SaJa 405 CEP: 85.501-270 ·Fone: (46) 3225 - 2455 - FAX: (46) 3224-3886 

Livro: C-027 Folha: 138 Termo: 012446 

CERTIDÃO DE ÓBITO Nº 12.446 

CERTIFICO que, do livro, folha e termo citados de ASSENTO DE ÓBITO, deste Ofício, 
·~······· coosta.,queloiJavrado 110.Jiia24 de junho de 2008, .o assento de Ó bilo de *. •.:,.,:.~~· *,:. *. *. * .*. * :.: .* 

** CELESTIN.O ANTENOR CATTANI ** 
do sexo masculino, Agricultor: estado civil casado, natural de Marcelino Ramos-RS, residente e 
domiciliado na Rua Frederico Sguarizzi nº 384 Bairro Industrial, em Pato Branco-PR, com 

/~ setenta e quatro (74) ànos de idade, nascido aos vinte e quatro dias do mês de maio do ano de 

um mil e novecentos e trinta e quatro (24/05/1934). Filho de GENEROSO CATTANI e de 

FELICITA STRAPAZZON CATTANI, ele falecido, ela residente e domiciliada nesta cidade. 

Falecido aos vihte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e oito (24/06/2008), às três 

horas e quarenta e cinco minutos (03:45h), no Hospital São Lucas, em Pato Branco-PR. O 

atestado de óbifo "foi firmado pelo Dr. Delvino Longhi, CRM nº 2297, dando como causa da 

morte: Cancer Sublinfático_, Falencia Multipla dos Orgãos. O sepultamento será realizado no 
Cemitério Paroquial desta cidade. Foi declarante: Neiva Terezinha Catani Loregian, brasileira, 

casada, natural de Caçador-Se, nascido no dia 07/02/1965, Gerente Admnistrativa, portadora 

da Cédula de Identidade nº 3.819.960.9 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Santa Fé, nº 

267, em Pato Branco-PR. Pela declarante foi-me dito, que o falecido deixou bens a inventariar e 

não deixou testamento, sabendo que o mesmo era eleitor. Deixou a esposa Maria Ana Catani e 

10 (dez) filhos, Valdir Luiz Catani (51) anos, Virt de Lurdes Pissinin (50) anos, Valdelir Catani 

·~ (47) anos, Veronica Bàndeira (46) anos, João Carlos Catani (44) anos, Neiva Terezinha Catani 

Loregian.{43).aaos, Henry Eugenio Ca.ta.ni.J.41Jan9_s.1,.. Gio~~ni An!<mi('.'~9.tani (38) anos, N.eusa 
Aparecida Catani (34) anos, Paulo Cristiano Catani (29) anos. Apresentoudn!'! a Declaração de 

Óbito do Ministério da Saúde nº 7275165, C.l.RG. nº 906.504 SSP/PR, CPF/MF nº 

061.116.029-34, Certidão de Casamento Nº 403, Folhas 78, Livro B-5, lavrada no OFÍCIO DO 

REGISTRO CIVIL TÍTULOS E DOCUMENTOS, Taquara Verde-SC . .*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

Observação: Nada consta . . * .*. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *. *.*. *. * .*.*. *.*.*. *. *. *. *. *. * 
**** 

* * * * 
* * * * 

Pato Branco, 24 de junho de 2008. 

Batista de Oliveira 
Escrevente Juramentado 

REGISTRO CIVIL 

c:fka-Jo/.{e#-a Q~ 
~ ~ Olicial 

~ Fone: (46) 3225-8039 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL t~. J 
Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelson ViStO 
Bertani , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CA TT ANI, 

. . h d mone1ro omenaaea o oelos moradores do bairro. 
- Nome identidade 
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ASSOCIAÇÃO 8t l'v10RADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL .~"'r--,ji 
Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelson ~ 
Bertani , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta çidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de ·CELESTINO ANTENOR CATTANI, 

ioneiro homena eado elos moradores do bairro. 
Nome identidade 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL ('~,'~ 
Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelson -"''S 
Bertarii , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CATTANI, 

ioneiro homena eado elos moradores do bairro. 
Nome identidade 
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~SOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL ~~-

Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelson v;"º 
Bertani , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CATTANI, 

ioneiro homena eado elos moradores do bairro. 
identidade 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL \~ ~.Ji\11 

Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelson ~ 
Bertani , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CATTANI, · 

ioneir omena eado elos moradores do bairro. 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL \'(~ 
Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelson '-'-· 
Bertani , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CATTANI, 

ioneiro homena eado elos moradores do bairro. 
identidade 
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1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL \ ~i,é' 
Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelsonv'"º 
Bertani , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CA TT ANI, 

ioneiro homena eado elos moradores do bairro. 
Nome identidade 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL 
Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelson 
Bertani , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginãsio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CATTANI, 

pioneiro homenageado pelos moradores do bairro 
Nome identidade 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL 
Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Macarri, Claudemlr Zanco-Biruba e Nelson 
Bertani, os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CATTANI, 

nioneiro homenaaeado oelos moradores do bairro. 
Nome Identidade 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL 
Conforme proposição dos Vereadores Viimar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelson 
Bertani , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CATTANI, 

pioneiro homenageado elos moradores do bairro. 
Nome identidade 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INDUSTRIAL '0~ 
Conforme proposição dos Vereadores Vilmar Maccari, Claudemir Zanco-Biruba e Nelson 
Bertani , os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Industrial 

nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do nome do Ginásio 
Poliesportivo do Industrial de CELESTINO ANTENOR CATTANI, 

ioneiro homena eado elos moradores do bairro. 
Nome identidade 



PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 281/2009 

Pretendem os ilustres Vereadores Vilmar Maccari - PDT, Claudemir Zando -
PPS e Nelson Bertani - PDT , autores do Projeto de Lei em apreço, obter o 
apoio do douto Plenário desta Casa Legislativa para denominar o Ginásio 
Poliesportivo localizado no Bairro Industrial, de "Celestino Antenor 
Cattani". 

A proposição atende a sugestão de moradores do Bairro Industrial, constante 
de abaixo assinado anexo, encaminhada ao Vereadores proponentes, 
solicitando seja denominado o Ginásio Poliesportivo do Bairro Industrial, de 
"Celestino Antenor Cattani". 

A proposição está acompanhada de documentos e justificativas 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 supra mencionda, 
estando em condições de seguir sua regimental tramitação, cabendo as 
comissões permanentes procederem a análise da mesma sob o enfoque de 
mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Pato Branc , 9 de dezembro de 2.009. 

'...,.._,._,.,}.o ~· f\9,~-~ 
a o onteiro do Rosário 

r Jurí ico 

Rua Ararigbóia, 491 

e 
!ativo 

Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco 
e-mail: Jegislativo@wln.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 

Paraná 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 281/2009 

Em análise pelos membros da Comissão de Justiça e Redação o 
projeto de lei nº 281/2009, de 2 de dezembro de 2009, de autoria dos 
vereadores Claudemir Zanco - PPS, Nelson Bertani - PDT e Vilmar Maccari -
PDT, os quais buscam autorização legislativa para denominar Ginásio 
Poliesportivo localizado no Bairro Industrial de "Celestino Antenor Cattani". 

A homenagem da denominação do Ginásio é justa pois trata-se de 
um pioneiro pato-branquense, que foi casado com Maria Ana Cattani, teve onze 
filhos, vinte um netos e sete bisnetos. Foi carpinteiro e agricultor, residente no 
Bairro Industrial desde 1971, e participou da construção do pavilhão da Capela 
Santo Antonio, localizada no Bairro. 

A matéria contempla amparo legal, está acompanhada da 
documentação exigida, conforme legislação, e nada mais justo que denominar o 
bem de uso comum homenageando o pioneiro que foi um homem batalhador, 
preocupado com a família e trabalhou sempre em prol do desenvolvimento dos 
moradores do Bairro Industrial. Sendo assim, após análise optamos por exarar 
PARECER FAVORÁVEL a sua aprovação. 

É o nosso parecer Salvo Maior Juízo. 

Pato Branco, 10 de nove bro de 2009. 

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

Paraná 
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Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº 281/2009 

Denomina Ginásio Poliesportivo localizado no 
Bairro Industrial de "Celestino Antenor Cattani". 

Art. 1º Fica denominado de "Celestino Antenor Cattani", o Ginásio Poliesportivo 
localizado no Bairro Industrial, em Pato Branco, Estado do Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal dotará o referido ginásio com placas 
contendo a denominação consignada neste artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados da data 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 281/2009, de autoria dos vereadores 
Claudemir Zanco - PPS, Nelson Bertani - PDT e Vilmar Maccari - PDT. 

{ 
; 

{ 
; 

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



REDE DIÁRIOS DO PARANÁ 

QUINTA-FEIRA, 31 DEZEMBRO OE 2009 ANO XXIV 4771 REGIONAL 
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~,PJU:FEITURA.MUNiCIPAL.DE PATO BRÀ:Nt(f,· 
lEI N° 3.299, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009 

'beD.omiila Ginásio PóliesportivÓ IocaH_zado no :B~irro -Industrial de _"CelestinO 
Antenor càftalli': ' •' 

A C~~Mrir:\é-i_pai~e'Pàt~ Branco, &tado do-Paiáriá, 
aprovou e_eu,-,Prefeito .Mllnicipal, sancion~-a seglíinte Lei: 
Art. 1° Fica denominado de "Celestino Antenor Cattani~ o Ginásio ,Poliesportivo . 
localizado no Bairro Industrial, em Pato Branco, Estado do Paraná.· 
Parágrafo úriico. O Executivo Municipal dotará o referido ginásio com Placas ton· 
tendo a:-deíioíninação· cónStgllada· ·neste aítigO,-_ iio· praZo máiimô de 30 (trfotá) 
dias, coni:a:iiós da data da publica_ção _da preSente_ lei. · 
Art: 2° Està lei entra em vigor ria datà de'Sii(l publicação. 
Esta J,ei_ decorre do Projeto-de Lei il0

_ 28 Í_/2_009_,_ d_e aittQria dos vCreadores Clàude-
mir Zanco, -Nelson Bertani e Vtlmar Maccari. -
Gabiriete do PrefeitO Municipal de !'ato_ Branco, 22 de dezembro de 2009.

DANIEL-CATTANI 
·:--Prefeito_Mwtlcl_t>'al ~~cio 
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PROJETO DE LEI Nº 281/2009 

RECEBIDO EM: 2 de dezembro de 2009 

Nº DO PROJETO: 281/2009 

SÚMULA: Denomina Ginásio Poliesportivo localizado no Bairro Industrial de "Celestino 
Antenor Cattani". 
(casado com Maria Ana Cattani - 11 filhos - 21 netos e 7 bisnetos. Carpinteiro e agricultor, residente 
no bairro desde 1971, participou da construção do pavilhão da Capela Santo Antonio do Bairro 
Industrial}. 

AUTORES: Vereadores Claudemir Zanco - PPS, Nelson Bertani - PDT e Vilmar Maccari -
PDT 

LEITURA EM PLENÁRIO: 2 de dezembro de 2009 

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 9 de dezembro de 2009 

RELATOR: Laurindo Cesa - PSDB 

VOTAÇÃO ~OMINAL 
; 

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 15 de dezembro de 2009 
Aprovado com 1 O (dez) votos. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Claudemir Zanco - PPS, Guilherme 
Sebastião Silverio - PMDB, Laurindo Cesa - PSDB, Luiz Augusto Silva - DEM, Nelson 
Bertani - PDT, Osmar Braun Sobrinho - PR, Valmir Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e 
William Cezar Pollonio Machado - PMDB. 

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL Nº 13/2009, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2009 

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 21 de dezembro de 2009 
Aprovado com 10 (dez) votos. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Claudemir Zanco - PPS, Guilherme 
Sebastião Silverio - PMDB, Laurindo Cesa - PSDB, Luiz Augusto Silva - DEM, Nelson 
Bertani - PDT, Osmar Braun Sobrinho - PR, Valmir Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e 
William Cezar Pollonio Machado - PMDB. 

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 21 de dezembro de 2009 

ATRAVÉS lo OFÍCIO Nº: 781/2009 
; 

Lei nº 3299, de 22 de dezembro de 2009 

PUBLICADA: Jornal Diário do Sudoeste - Edição nº 4771, do dia 31 de dezembro de 2009 
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