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ESTADO DO PARANA 
GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM Nº 030/2010 

Senhor Presidente, 

Senhores vereadores, 

Valemo-nos da presente Mensagem; para encaminhar Projeto de 
Lei, visando denominar via pública, situada entre o Bairro São João e a Estrada 
Municipal lrineu Bertani de Mohamad Omar Awada - "Titio" .. 

O homenageado, nascido no Líbano no ano de 1932, é um dos 
pioneiros do município, tendo aqui chegado alguns anos depois e trabalhado como 
comerciante. 

Assim, nada mais justo que este pioneiro, cujo histórico da vida 
segue anexo, pelo seu empreendedorismo e amor ao trabalho e a nossa terra, receba 
esta homenagem. 

~' 
Diante ao exposto, solicitamos aos Senhores Vereadores, a anális~ ~ 

e aprovação do Projeto de Lei. s· ~ 
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Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, 

77 02 . 

1° de março de ~ 

~ i 
r'~ i:::'i "" ~ ~ 
~n 

~ 
ffi 

/'-., __ .,.?J 

;,1/.~·Í ·1 /) /J/lp/ / ;// j/ /. ;/ /t/ 
• BÍAfT VIGANÓ 
Prefeito Municipal 

f 

i5 

Rua Caramuru, 271 - Fone/Fax (46)3220-1544 - 85501-060 - Pato Branco - Paraná 



Pte;feítuta dli(unícd{J,al de Pato !Btanco 
I . I 

ESTADO DO PARANA 
GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI Nº 3=+-/2010 

Denomina de Mohamad Omar Awada -

"Titio", via pública situada entre o Bairro 

São João e a Estrada Municipal lrineu 

Bertani. 

Art. 1° Fica deno~adct de Mohamad Omar Awada - "Titio", 

situada entre o Bairro São João r a _§strada Municipal lrineu Bertani. 

a rua 

~ o-lc' . 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor 2:.Jd;Xª ~a publicação. 
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ESTADO DO PARANÁ 
GABINETE DO PREFEITO 

Ofício nº 107/2010/GP Pato Branco, 02 de março de 2010. 

Senhor Presidente, 

Solicitamos a substituição da Mensagem nº 030/201 O e respectivo 

Projeto de Lei, o qual foi protocolado nessa Casa de Lei na data de 01.3.201 O. 

Certos da sensibilidade de Vossas Excelências para o caso em enfoque, 
apresentamos nossos agradecimentos. 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 

LAURINDO CESA 

Presidente da Câmara Municipal 

PATO BRANCO - PARANÁ 

RuaCaramuru,271 - Fone/Fax{46)3220-1544 - 85501-060 - PatoBranco - Paraná 
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'REPÚBL,l(;A FEDERATIVA DO BRASIL 

·Estado·· do P,araná 
CARTÓRIO DO REGISTRO êlVIL DE NASCIMENTOS, CASAMENTOS E 

ÓBITOS DA' SEDE DA COMARCA DE PATO BRANCO 

1 fl 

Rua Toca~tins, 1677 Fone: (046)224-4270 - Pato Branco - Paraná 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL ELIAS 
Faustino Elias dos Santos Fillto 

166 205 269-34 
Escrivão Criminal e Oficial do Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos 

Maria de Lourdes Botelho Elias dos Santos AgnêseJara SbrOll Damasceno Carneiro 
I' Substituta 793 287 509-97 2' Substituta 640 419 809-68 

CERTIDÃO.DE ÓBITO ·0 
}-' Certifico que, às folhas 138 do Livro nº C-23 sol;> o nº 

/ ,V 11660, foi feito .o regiptro de óbito de MOHAMAD OMAR AWADA, 
/ i, ;\J falecido em 09 ·de dezembro de 2006 (09/12/2006), às 2. horas // /u e 30 minutos; eni a 'POLICLINICA PATQ BRANCO S/A,PATO BRANCO -PR.· 

cl;-~N'\Õ. de qexo masculino, nascido no dia 26 de· dezembro de 1932 

f{i j (26/i2/1932), profissão COMERCIANTE, natural de HAOUCH EL 
·,',·.IM,·.i\ HARIME - VALE EL BEKAA LIBANO -PR~. domiciliado e residente em 

~ RUA GUARANI 425 CENTRO, PATO BRANCO -PR, com 74 anos de idade, * estado civil casado, sendo filho de OMAR AWADA e EMENE AWADA. 
\',' "~ Óbito atestado pelo Dr. PEDRO SOVEROL BORTOT CRM. 11503 que 

' ''.v\ ~~~T~~~i i;;,;;TEdaM:r,°ir~~s c1:c~~NO~~~:Es~S:I:~:iE:;an~~RD;N~;~N~~~ 
;<\~\ J ~~~~E D~~:NG~~u:~iJ~~R:NÁ~ D~~:~:;~~:~~~. 21:01v1~ei~:c ~07 5 ~~:;~~~!~ 
oor lavrada' em Q91J2/2006 

:\;~ ~=~ERt~1s~S~ NO LIBANO COM A SRA: WATFA RABAH AWADA COM A 

Pi. QUAL DEIXOU os FILHOS: OMAR COM 54 ANOS, AMINE COM 52 ANOS, J;~i'f FATIMA COM 50 ANOS, 'sOUfIÍl. COM 48 ANOS, HALA COM 46 ANOS, OBDU ;)!lf, EL NASSER COM 44 ANOS, KAMAL COM 34 ANOS, - CONTRAIU 2 º 

l ( /(' '!1/1 NUPCIAS COM A SRA : IRACEMA GAB AWADA COM A QUAL DEIXOU OS 
'\( /

1
', FILHOS: SAMIR COM 42 ANOS, •KHALIL COM 38 ANOS, JAMIL COM 36 

JJ/ OS - NÃO DEIXA BENS Á INVENTARIAR -

·~1~ \j O referido é verdade e dou fé. 

!J1
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1 :v:!~e" ~ÓRlQ REGIS1ROCIV\LfaJ;at Branco,20 / ~ f Co are de Palo 8ranco - Pr 
1;
1
1;,,fl'; stin E as dos Santos Filho 

/Íi~/fi _ · -. -. Ofl !AI DO REGISTRO. CIVIL -. 

Ih l//1.· R~~~5rC.'~O ·, delj!, es.BotelhoBliasdosSantos 
/ JJ · --.; 1' Substituta 

['l(~!''l. BTH2I"770 1]se\at SdwollDamascenoCameiro ' 

~, ~ VÁLIDA EM TODO 'TE RnÓR\'áSWJ!..lê10NA.\.;. QUAt.aU R ADULTE~· AÇÃO ou SURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO 
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Urna História de Vida Escrita em Pato Branco 

Autor: André Luiz Bruschi 

Na década de 50, procedente do Líbano: chegava ao 
Brasil o jovem Mohamad Omar Awada, conhecido popularmen
te como "Titio". 

Esse libanês nato junto com seu primo chegou ao Por

to de Santos em nosso país abordo de urn navio, onde durante 
a viagem de mais de trinta dias ganhava dinheiro cortando os 

cabelos dos demais imigrantes que estavam viajando. 

Mohamad Omar Awada permaneceu em São Paulo por 
um certo tempo, partindo posteriormente para a cidade paranaense 
de Foz do Iguaçu, onde trabalhava com a venda de mercadorias .. 
No entanto, por motivos diversos decidiu residir e tentar a vida em 

Cascavel, onde comprou um hotel situado no centrocom dinheiro 

obtido com seu árduo trabalho como mascate.· 

Infelizmente, seu desejo de trabalhar com o ramo de 
hotelaria começou a se desfazer quando se sentiu ameaçado 
por Lupion e seus companheiros, que chegavam em seu hotel 
fazendo uma série de exigências. Para acabar com esse pro
blema trocou o empreendimento por um jipe, que acabou ven
dendo antes de mudar-se para Vila Nova, atual Pato Branco. 

Sua viagem de Cascavel a Vila Nova não foi tranqüila, 

pois além de não saber falar direito o português, boa parte 

dela foi feita a pé oLJ através de carona, demorando vários dias 
para chegar ao seu novo destino. 

Ao chegar nessa localidade sua vida foi lentamente se 
modificando, fazendo dele um persistente batalhador pelo pro. 
gresso do lugar, pois quando chegou nessa comunidade havia 

poucas casas e pontos de comércio, as estradas eram de chão', o 
transporte praticamente inexistente, as dificuldades econômicas 
eram bastante visíveis, sendo necess~1rio criar estratégias para 
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desenvolver o local, buscando sua emancipação municipal. 

Decidiu fixar suas raízes nessa terra, porque gostou muito. 

da sua topografia e hidrografia, da cordialidade da população lo- . 
cal, além do pressentimento de que esse espaço seria num futu
ro não muito distante destaque para a região ffpara o estado. 

Trabalhou por muito tempo como mascate, vendendo 
suas mercadorias no próprio vilarejo e nas proximidades. Após 
vários anos de trabalho conseguiu economizar dinheiro sufici
ente para abrir uma pequena loja batizada como o nome de 
"Casa das Fábricas", especializada em tecidos e roupas em 
geral. Mesmo com pouco estudo, mas com uma ótima visão 

de comerciante acreditou na cidade e ampliou seus negócios. 

Na década de 60, casou-se com a brasileira, nascida 
' ' 

em $anta Catarina, lracema Gab Awada, com quem tem três 
filhos nascidos e criados em Pato Branco (Kali!, Sarnir e Jamil) 

e cinco netos. 

Ainda nos anos 60, comprou urn terreno quase sem 
valor comercial e começou a investir no ramo imobiliário, inici
ando suas construções pela Rua Guarani, pois segundo seu 
ponto de vista o lugar era promissor para a implantação e b 

desenvolvimento do comércio do município .. 

Em 1964 construiu seu primeiro prédio em cima do Rio 
Ligeiro, local onde atualmente encontra-se a Relojoaria Vaticano, 
sendo essa obra uma das primeiras feitas em alvenaria. 

Mesmo diante das graves crises nacionais sempre 
soube administrar seus bens e crer no país e na cidade que 
escolheu para viver. 

Desde sua chegada em Pato Branco, "Titio" identifi
cou-se com esse espaço, sendo assim, além de deseja( que 
seus filhos e netos permanecessem e investissem no municí

pio, adotou-a como sua terra natalpcir acreditar que esse valo

roso lugar se tornaria o orgulho do Sudoeste do Paraná. 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 37/2010 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o Executivo Municipal , obter 
autorização legislativa para denominar via pública situada entre o Bairro São 
João e a Estrada Municipal Irineu Bertani, de rua "Mohamad Omar 
Awada". 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, agraciando
ª com nome do cidadão acima referenciado. 

Em síntese, justifica o Executivo Municipal que o homenageado, nascido no 
Líbano no ano de 1932, foi um dos pioneiros do Município, tendo aqui 
chegado alguns anos depois e trabalhado como comerciante, sendo conhecido 
pelo seu empreendedorismo e amor ao trabalho e a terra, cujo histórico de 
vida o credencia a rebecer referida homenagem. 

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 Branco, 8 de março de 2.010 . 

• 
\ \ . . 

Luciano \Bel a~~t 
Procuradq~\L. gisJivo 

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



GABINETE VERADORA ARILDE LONGHI 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 37/2010 

A Comissão de Justiça e Redação reuniu-se para análise ao Projeto de Lei nº 37/2010, que 
denomina de Mohamad Omar Awada "Titio", via pública situada entre o Bairro São João e a Estrada 
Municipal lrineu Bertani. 

Nasceu no Líbano no ano de 1932. Veio para o Brasil e após passar por São Paulo, Fóz dô-1' 
Iguaçu, Cascavel escolheu Pato Branco, (na época Vila Nova), para residir. ~ 

g, 
Considerando o homenageado um dos pioneiros do município de Pato Branco, que escolheuº 

nossa cidade para residir e constituir família. Casou-se com a brasileira, nascida em Santa Catarina.li? 
lracema Gab Awada, com quem teve três filhos Kali!, Sarnir e Jamil. ~ 

Trabalhava no início como mascate, que na época, era muito importante porque trazia,.!. 
novidades como, tecidos e outros produtos, dos grandes centros. i 

Foi um empreendedor, e sentindo que o município prosperaria abriu uma loja de tecidos, e cll 
nos anos 60 acreditando no potencial da cidade comprou um terreno e em 1964, construiu o primeiro 9 
prédio em alvenaria sobre o Rio Ligeiro na rua Guarani, onde hoje, encontra-se a Relojoaria lf. 
Vaticano. · t" 

Foi como todo o pioneiro persistente, contribuindo assim, para o desenvolvimento do nosso 1 
município. Por tudo isto a homenagem pretendida é justa, pois mantém viva a história do progresso ~ 
deste município para as futuras gerações. ~ 

Após análise da matéria a Comissão de Justiça e Redação emitiu PARECER FAVORÁVEL, 
à tramitação e aprovação do presente Projeto de Lei. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUIZO 
Pato ranco, 18 de março de 201 O. 

l)uU,~1' 
Arilde Terezinha B;t~'Longhi- PRB 

Relatora 

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



PROJETO DE LEI Nº 37/2010 

Denomina de Mohamad Omar Awada - "Titio", via pública 
situada entre o Bairro São João até a Estrada Municipal lrineu 
Bertani. 

Art. 1º Fica denominada de Mohamad Omar Awada - "Titio'', a rua situada entre 
o Bairro São João até a Estrada Municipal lrineu Bertani. 

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

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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PREFEITURAMUNJCiP"Atí>EPATOBRANCO-ESrADODOPÃRANÁ 
'"··:_ . , . ___ ·----·-- ."-~l:N"_~:'J5oDE:3l),'J~~ÇODE"2010 _ _ : _- __ ------ __ 
Denomina de Moharnad Omar Awada - "Titio': via pública situada entre o Bairro São João até 
,:iEStradaMúnfcipaITrfue_u~e-rfuli __ -.,. ___ _- _ _ _ ,_,_ :,, _ . '> · 
A Câmara Municipãl ae· Pátci Bt=anoo;ESü.clo·dó·Paiàriá,;aproVOu e eu, Prefeito·Munidpá1, 
Sanciono a Seguinte Lei::.·_ -, _ ' -~_:· _ -_ ---~ ·. _, _, ___ -__ ,, :_,; __ ,-'->,: 
Art. 1 ~Fica denominàda-de ~ohámâ~ óiriár-Awada ~;"'l'iÍ:io~ a rua situada entre o'BfuÓ'.São 
JoãoatéaEstra~aMunicipalÍiiOeuB_~~i., ._ ,_, .. _ -i:-:~-
Art. 2° Esta lei entta" em ".igor·na-dafu. de sua piiblicação.· · 
Gabinete do' Prefejfü MUilicipal de Pato 'Branci'.I, 3r de março de-2010. 

ROBERTO VIGANÓ 
Prefeito Municipal 
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Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº 37/2010 

MENSAGEM Nº: 30/2010 

RECEBIDA EM: 3 de março de 2010 

Nº DO PROJETO: 37/2010 

SÚMULA: Denomina de Mohamad Omar Awada "Titio", via pública situada entre o Bairro São 
João e a Estrada Municipal lrineu Bertani. 
(Rua situada entre o Bairro São João e a Estrada Municipal lrineu Bertani. Nasceu no Ubano no ano de 
1932. Seus filhos: Kali!, Sarnir e Jamil). 

AUTOR: Executivo Municipal 

LEITURA EM PLENÁRIO: 3 de março de 2010 

DISTRIBUÍDO A COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 8 de março de 201 O 
RELATORA: Arilde Terezinha Brum Longhi- PRB 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 24 de março de 2010 
Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência. 
Votaram a favor: Claudemir Zanco - PPS, Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, Nelson 
Bertani - PDT, Laurinda Cesa - PSDB, Luiz Augusto Silva - DEM, Osmar Braun Sobrinho -
PR, Valmir Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e William Cezar Pollonio Machado - PMDB. 
Ausente, a vereadora: Arilde Terezinha Brum Longhi- PRB 

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 29 de março de 2010 
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, Nelson Bertani - PDT, Osmar Braun 
Sobrinho - PR, Valmir Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e William Cezar Pollonio 
Machado - PMDB. 
Ausente, o vereador: Luiz Augusto Silva - DEM 

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 30 de março de 2010 

ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 113/2010 

Lei nº 3350, de 31 de março de 2010 

PUBLICADA: Jornal Diário do Sudoeste - Edição nº 4859, do dia 22 de abril de 201 O 

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


