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

O Vereador infra-assinado CLAUDEMIR ZANCO - PPS, no uso 
de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação do 
douto Plenário e solicita apoio dos nobres pares para a aprovação do seguinte 
Projeto de Lei: 

Projeto de Lei nº ~.?.~ .. /2009 

Súmula: Denomina Ginásio Poliesportivo 
localizado no Bairro Morumbi de 
"Regina Malacarn·e Ferri". 

Autor: Claudemir Zanco 

Art. 10. Fica denominado de "Regina Malacarne Ferri", o Ginásio 
Poliesportivo localizado no Bairro Morumbi, 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. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 30 de outubto de 2009. 

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



GABINETE DO VEREADOR BIRUBA 

JUSTIFICATIVA 

A Associação de Moradores do Bairro Morumbi encaminhou a 
este vereador Oficio, datado de 26 de outubro de 2009, solicitando a 
denominação do Ginásio de Esportes do Bairro Morumbi de "Regina 
Malacarne Ferri", anexando histórico, abaixo-assinado de concordância 
dos moradores e atestado de óbito da referida pioneira daquele bairro. 

No cumprimento da cidadania e direito dos cidadãos residentes 
daquele bairro, justifico o presente projeto atendendo a esta solicitação, e 
de acordo com o art. 3º 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. 

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

Paraná 



Pato Branco, 26 de outubro de 2009. 

Senhor Vereador: 

Os moradores do Bairro Morumbi vem respeitosamente 
requerer a Vossa Senhoria a denominação do Ginásio de Esportes do 
Bairro Morumbi com o nome de "REGINA MALACARNE FERRI". 

De acordo com o abaixo-assinado realizado pela Associação 
de Moradores do Bairro Morumbi, os moradores sugerem concordam 
com a denominação por se tratar de uma pioneira, que residiu mais de 
50 anos no Bairro, batalhadora e defensora da educação e bem estar 
das famílias, e pelo crescimento do Bairro. 

No aguardo de seu deferimento, colocamo-nos a sua 
disposição. 

Atenciosamente 

Excelentíssimo Senhor 
Claudemir Zanco 
Câmara Municipal de 
Pato Branco - Paraná 

~~ór:r~ 
Presidente da Associação de Moradores 

do Bairro Morumbi 



BIOGRAFIA 

REGINA MALACARNE FERRI 

Nasceu dia 28 de junho de 1929, na cidade de Marcelino Ramos -
RG. Casou-se com Martins Honorino Ferri em 1951. Veio para 
Pato Branco com 24 anos, no ano de 1954. Tiveram 8 filhos: 
Ermínia Ferri (falecida), Lucia Ferri (56 anos), João Ferri (54 
anos), Carlos Ferri (53 anos), Alcides Ferri (51 anos), Vilma Ferri 
( 48 anos), Vilmar F erri ( 48 anos), Maria Aparecida F erri ( 4 2 
anos), 3 genros, 4 noras, 21 netos e 10 bisnetos. Tomou-se 
moradora veterana do Bairro Morumbi por mais de 50 anos. Se 
estabelecendo antes da empresa Paraná Dourado, o local chegou a 
se chamar Paraná Dourado, Chaparral e hoje bairro Morumbi. 
Toda a sua vida batalhou pela educação e bem estar de seus 
familiares, lutou muito pelo crescimento do bairro, ajudou na 
construção do pavilhão Santo Antonio, foi legionária por mais de 
30 anos participando de missas, cultos e apostolado da oração, 
sempre fazendo visitas e orações aos enfermos, ajudando os 
necessitados, sendo boa mãe, boa avó, boa sogra, boa bisavó, boa 
amiga e bom exemplo de fé, honestidade e de vida. 

Guerreira até o fim 
Guerreira eternamente. 

Faleceu no dia 20 de junho de 2009. 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOBAIRRO MORUMBI 

Os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Morumbi 
nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do Ginásio de 

Esportes de "REGINA MALACARNE FERRI", pioneira homenageada do bairro. 

Nome 

3 :.) 



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOBAIRRO MORUMBI 

Os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Morumbi 
nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do Ginásio de 

Esportes de "REGINA MALACARNE FERRI", pioneira homenageada do bairro. 

identidade 
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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOBAIRRO MORUMBI 

Os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Morumbi 
nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do Ginásio de 

Esportes de "REGINA MALACARNE FERRI", pioneira homenageada do bairro. 

identidade 



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOBAIRRO MORUMBI 

Os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Morumbi 
nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do Ginásio de 

Esportes de "REGINA MALACARNE FERRI", pioneira homenageada do bairro. 

Nome 



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DOBAIRRO MORUMBI 

Os abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados no Bairro Morumbi 
nesta cidade de Pato Branco, concordam com a denominação do Ginásio de 

Esportes de "REGINA MALACARNE FERRI", pioneira homenageada do bairro. 

Nome identidade 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 251/2009 

Pretende o ilustre Vereador Claudemir Zando - PPS, autor do Projeto de Lei 
em apreço, obter o apoio do douto Plenário desta Casa Legislativa para 
denominar o Ginásio Poliesportivo localizado no Bairro Morumbi, de 
"Regina Malacarne Ferri". 

A proposição atende a sugestão de moradores do Bairro t\hu.ml'l:,_ , constante 
de abaixo assinado anexo, encaminhada ao Vereador proponente, solicitando 
seja denominado o Ginásio Poliesportivo do Bairro Morumbi, de "Regina 
Malacarne Ferri". 

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 Bran o 18 de novembro de 2.009. 
\ ~--(2;.g.,,y~ 

~~-

Luciand
1 

Procura<\to 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 251/2009 

Em análise pelos membros da Comissão de Justiça e Redação o 
projeto de lei nº 251/2009, de 3 de novembro de 2009, para o qual o 
vereador Claudemir Zanco - PPS pretende obter autorização legislativa para 
denominar o Ginásio Poliesportivo localizado no Bairro Morumbi, de "Regina 
Malacarne Ferri''. 

A Senhora Regina Malacarne Ferri veio para nossa cidade no ano 
de 1954, sendo portanto pioneira pato-branquense justificando assim a 
denominação do Ginásio Poliesportivo do Bairro Morumbi com o nome da 
mesma. Casou com Martins Honorino Ferri e tiveram oito filhos: Ermínia Ferri, 
Lucia Ferri, João Ferri, Carlos Ferri, Alcides Ferri, Vilma Ferri, Vilmar Ferri, 
Maria Aparecida Ferri. Residiu no Bairro Morumbi por mais de 50 anos, ainda 
quando era chamado de Paraná Dourado e depois Bairro Chaparral; trabalhou 
sempre em prol dos moradores batalhando pela educação e bem estar de seus 
familiares, bem como, lutou muito pelo crescimento do bairro ajudando 
também na construção do pavilhão Santo Antonio. 

Legalmente a matéria encontra amparo, estando também provida 
da documentação exigida, como biografia, justificativa, certidão de óbito e 
abaixo assinado dos moradores, estando portanto apta a seguir sua regimental 
tramitação por esta Casa de Leis, sendo que para tanto, após análise, optamos 
por exarar PARECER FAVORÁVEL a sua aprovação. 

É o nosso parecer Salvo Maior Juízo. 
Pato Br co, 6 de novembro de 2009. 

son Bertani (PDT) Membro 
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~~~~/PatrY$~ 
Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº 251/2009 

Denomina Ginásio Poliesportivo localizado no 
Bairro Morumbi de "Regina Malacarne Ferri". 

Art. 1°. Fica denominado de "Regina Malacarne Ferri", o Ginásio 
Poliesportivo localizado no Bairro Morumbi, 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. 2°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Esta lei decorre do projeto de lei nº 251/2009, de autoria do vereador 
Claudemir Zanco - PPS. 
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PROJETO DE LEI Nº 251/2009 

RECEBIDO EM: 3 de novembro de 2009 

Nº DO PROJETO: 251/2009 

SÚMULA: Denomina Ginásio Poliesportivo localizado no Bairro Morumbi de "Regina 
Malacarne Ferri". 
(Foi casada com Martins Honorino Ferri. Filhos: Erminia Ferri, Lucia Ferri, João Ferri, Carlos Ferri, 
Alcides Ferri, Vilma Ferri, Vilmar Ferri, Maria Aparecida Ferri {Vilmar Ferri, proprietário da Mecânica 
do Ligeirinho}). 

AUTOR: Vereador Claudemir Zanco - PPS 

LEITURA EM PLENÁRIO: 4 de novembro de 2009 

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 18 de novembro de 2009 

RELATOR: Laurinda Cesa- PSDB 

I 
VOTAÇÃ01NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 30 de novembro de 2009 
Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Claudemir Zanco - PPS, Guilherme 
Sebastião Silverio - PMDB, Laurinda Cesa - PSDB, Luiz Augusto Silva - DEM, Nelson 
Bertani - PDT, Valmir Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e William Cezar Pollonio 
Machado - PMDB. 
Ausente, o vereador: Osmar Braun Sobrinho - PR. 

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 2 de dezembro de 2009 
Aprovado com 10 (dez) votos. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Claudemir Zanco - PPS, Guilherme 
Sebastião Silverio - PMDB, Laurinda 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: 3 de dezembro de 2009 

ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 741/2009 
I 

Lei nº 328~, de 3 de dezembro de 2009 

PUBLICADA: Jornal Diário do Sudoeste - Edição nº 4767, do dia 23 de dezembro de 2009 
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