
Excelentíssimo Senhor 
Osmar Braun Sobrinho 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

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

Projeto de Lei Nº &&3l2olZ 

Súmula: Denomina via pública de 
"Maria Balbinotti". 

Art. 1º. Fica denominada de "Maria Balbinotti", via pública situada no, 
Loteamento Industrial 02. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via 
contendo a denominação consignada no "caput" deste 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 da sua publicação. 

Sala das Sessões em, 07 de dezembro de 2012. 
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Estado do Paraná 

BIOGRAFIA 

Maria Barbinotti nasceu no dia 08 de dezembro de 1913, na cidade de 
Guaporé/RS, vindo para a localidade de Vila Nova e posteriormente Pato 
Branco em fevereiro de 1953, tinha como profissão agricultora. Casou-se com 
Felix Balbinotti e teve 09 filhos (Santin, Lucia, Gentil, Egidio, Adelice, Santo, 
Rosa, José e Wilson). Viveu nessa cidade por 41 anos, educando e criando 
seus filhos, ajudando a desbravar a cidade e juntamente com seu esposo 
prestou relevantes serviços a comunidade, não medindo esforços quando o 
assunto era ajudar a igreja e ao próximo. 

Fixando sua residência sobre a chácara suburbana onde hoje se 
localiza a Rua ltacolomi. Em sua casa recebia famílias de vinham de fora e 
cedia os paióis até construírem suas próprias casas, bem como fornecendo 
alimentação que extraia da própria lavoura. Pertenceu à legião de Maria no 
qual era muito devota e o trabalho comunitário era a visita aos doentes no 
hospital e em orações em suas próprias casas. 

Fazia também quando necessário, partos e posteriormente dava apoio 
ao recém nascido se sendo de uma família de poucos recursos doava o leite 
necessário para criarem seus filhos menores. E ainda com todos esses 
afazeres arrumava tempo para as obras da igreja arrecadando prendas para as 
festas de São Pedro bem como fazendo suas famosas cucas, bolos e pudins. 
Não se esquecendo do famoso vinho que juntamente com seu esposo era 
confeccionado em seu quintal e as pessoas sabendo da procedência iam logo 
reservar o seu, pois as uvas eram colhidas frescas do seu próprio parreiral. 
Maria Balbinotti faleceu no dia 21 de setembro de 1994, sendo a causa de sua 
morte um A.V.e (Acidente Vascular Cerebral). 

Para seus filhos seria um orgulho, uma honra ter o nome de sua mãe 
fixado em uma rua como uma homenagem e uma lembrança da educação e 
formação que hoje carregam e para continuarem o trabalho para o crescimento 
de nossa grande Pato Branco. 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 223/2012 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Laurinda 
Cesa - PSDB, obter o apoio do douto Plenário desta Casa Legislativa para 
denominar de "Rua Maria Balbionotti", via pública situada no Loteamento 
Bairro Industrial nº 2. 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, agraciando
º com nome da cidadã acima referenciada, conforme justificativa anexa. 

É o brevíssimo relatório. 

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 e ao Plenário procederem a análise e discussão da 
mesma sob o enfoque de mérito. 

teiro do Rosário 

\ 
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Comissão Justiça e Redação 
Parecer ao Projeto de Lei nº 223/2012 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar 
e emitir parecer ao Projeto de Lei n!! 223/2012, de 07 de dezembro de 2012 -
Denomina via pública de "Maria Balbinottii". 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador 
Laurinda Cesa - PSDB, obter o apoio do douto Plenário desta Casa Legislativa 
para denominar de "Rua Maria Balbionotti", via pública situada no Loteamento 
Bairro Industrial nQ 2. 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, 
agraciando-o com nome da cidadã acima referenciada, conforme justificativa 
anexa.Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o 
referido Projeto de Lei visa estabelecer, os documentos e após análise, 
emitimos PARECER FAVORÁVEL à tramitação do presente Projeto de Lei. 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 13 de dezembro de 2012. 

~<;,; ~achad~PMDB) 
Membro 
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Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº 223/2012 

Denomina via pública de "Maria Balbinotti". 

Art. 1º Fica denominada de "Maria Balbinotti", via pública situada no Loteamento 
Industrial 02. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via contendo a 
denominação consignada no "caput" deste artigo, no prazo máximo de 30(trinta) dias, contado,s 
da data da publicação da presente Lei. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Esta Lei decorre do projeto de lei nº 223/2012, de autoria do Vereador Laurindo 
Cesa-PSDB. 
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Art. 1 º FiCa de_nOminada de "Maria~Balbinotti", viá-públi<:a situada ·no·LOtea

mentó IildustiiàTÕ2;·. · · 
Parágr3fo úniOO. O Executifo;Múfíici.Pàl ·empláé3.r~ ·_a -referldà :via -Cônteii~ 
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30(trinta) dias, cóntados da_dahnia pUblita:Çãtfi:la presente Lei. -

Ait. 2" E'Sfa Lei éri.tià ·em \rigor Dà diitá: dá-sua publicação. 
Esta_ Lei decorre 40_ projeto de lei n°_ 223/2012, de autoria do :vereador Lau- . 

rindo'Cesa. 
Gabinete "do Prefeito Munidp-al de Paw·Br3néo;_20:de dezembro de 2012. 

; ROBERTO-VlGANÓ 

Pr~feito Milnidpal 
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PROJETO DE LEI Nº 223/2012 

RECEBIDA EM: 7 de dezembro de 2012 

Nº DO PROJETO: 222/2012 

SÚMULA: Denomina via pública de "Maria Balbinotti". (Via pública situada no Loteamento 
Industrial 2. Maria Balbinotti foi agricultora, foi casada com Felix Balbinotti e teve 9 filhos: 
Santin, Lúcia, Gentil, Egfdio, Adelice, Santo, Rosa, José e Wilson. Faleceu no dia 21 de 
setembro de 1994, sendo causa da morte AVC - Acidente Vascular Cerebral). 

AUTOR: Vereador Laurindo Cesa - PSDB 

LEITURA EM PLENÁRIO: 10 de dezembro de 2012 

DISTRIBUIDO A COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 11 de dezembro de 2012 
RELATOR: Claudemir Zanco- PPS 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM: 17 de dezembro de 
2012 
Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Claudemir Zanco - PPS, Guilherme 
Sebastião Silverio - PMDB, Laurindo Cesa - PSDB, Maria Anita Guerra Machado - PSD, 
Nelson Bertani - PDT, Osmar Braun Sobrinho - PR, Valmir Tasca - DEM, e William C. Pollonio 
Machado - PMDB. 
Ausente: Vil mar Maccari - PDT. 

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA EM: 19 de dezembro de 
2012 
Aprovado com 9 (nove) votos e 1 (uma) ausência. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Guilherme Sebastião Silverio - PMDB, 
Laurindo Cesa - PSDB, Maria Anita Guerra Machado - PSD, Nelson Bertani - PDT, Osmar 
Braun Sobrinho - PR, Valmir Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e William C. Pollonio 
Machado - PMDB. 
Ausente: Claudemir Zanco - PPS. 

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 20 de dezembro de 2012 

ATRAVÉS DO OFICIO Nº: 622/2012 

Lei nº 3966, de 20 de dezembro de 2012 

PUBLICADA: Jornal Diário do Sudoeste- Edição nº 5661, de 22 e 23 de dezembro de 2012. 
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