
Exmo. Sr. 
Osmar Braun Sobrinho 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador Vilmar Maccari - PDT, infra-assinado no uso de suas atribuições legais, 
submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato Branco o seguinte Projeto de Lei: 

. Projeto de Lei n°JS112012 

Denomina via pública de "Mário Marini". 

Art. 1° Fica denominada de "Mário Marini", via pública situada no Loteamento 
Zucco, no Município de Pato Branco. 

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. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, disposições em 
contrários, revogadas. 

Pat rance, 02 de setembro de 2012. 

PROPONENTES: 

Vilmar Maccari 
Vereador - PDT 

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

Paraná 
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Esmdo do Paraná 

JUSTIFICATIVA 

Feliz é a cidade onde seus governantes são gratos ao trabalho e pioneirismo de seu 

povo. 

Buscamos com o presente Projeto de Lei atender uma solicitação justa da Família 

Marini, através da denominação de uma via pública situada no Loteamento Zucco, com o nome do 

Mário Marini. 

A presente denominação homenageia um membro de uma família tradicional e 

pioneira de nossa cidade, assim as futuras gerações saberão quem foram os pioneiros que com 

suas familias iniciaram a história deste município pujante. 

Assim, contamos com o apoio dos colegas vereadores e do Poder Executivo para 
esta justa homenagem. 

Pato Branco, 02 de setembro de 2012. 

Vílmar Maccari 
Vereador - PDT 

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

Paraná 
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MARIO MARINI 

Nascido em Meleiro SC 

Em 30 de março de 1919 

Filho de Benjamin Marini nascido na Itália 

Arcângela de Matias nascia na Itália 

Faleceu em Pato Branco, em 19 de dezembro de 
2001. 

Mario Marini foi um pioneiro de Pato Branco, pois 
aqui chegou vindo de Meleiro Santa Catarina no ano 
de 1946, antes da emancipação do município de 
Pato Branco. 

Chegou· em Pato Branco, onde residiu na 
localidade proximéiao Aeroporto Municipal, durante 
alguns anos, tendo por fimJdo morar perto de onde 
hoje está localizada a rodoviária municipal. 

Mario Marini e a familia, posteriormente, foram 
morar na rua .Itabira, em. seguida na rua Jaciretã e 
por fim, na Rua Tupinambá, 571, no Bairro 
Bancários, onde residiu até o seu falecimento no dia 
21 de maio de 2.003. 

Mario Marini sempre trabalhou em serrarias e 
madeireiras de Pato Branco, colaborando na 
industrialização .do municipio e na produção. de 
madeiras, produto muito utilizado na industria da 
construção. 



Ele colaborou durante muitos anos com a 
igreja, desde a construção da matriz na década de 
50, preparo de carros alegóricos com motivos 
bibllcos para desfiles religiosos, participação ativa 
em festividades locais, auxilio na construção e 
manutenção do Centro Espírita Dr. Adolfo Bezerra 
de Menezes. 

(} ,.,. 
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Mario Marlni foi um dos grandes pioneiros deste 
munlcipio e é lembrado seguidamente por todos os l~·~"' 
que o conheceram nos 55 anos em que morou em ~1' < J 
Pato Branco. 
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Estado do Paraná 

PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 181/2012 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Vilmar 
Maccari - PDT, obter o apoio do douto Plenário desta Casa Legislativa para 
denominar via pública situada no Loteamento Zucco, de "Mário Marini". 

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

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 
2.34 7, 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. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 
/', 

Pato Brarlco, 24 de setembro de 2012. 

-----~~·~ ~. ~ •. ü:: ... ~ 
e , ato Monteiro do Rosário 

A sesso
1 

Jurídico 

L ciano ·. eltrame 
: 1 ' 

Procurador.Legislati ,o 
. ' 

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

LOTEAMENTO DA CHACARA 194 1 :1000 
proprietário : 

JOÃO VILSON ZUCCO E OUTROS 
CPF: 

487.442.129-138 
local: desenho: 

PATO BRANCO- PERIMETRO URBANO· BAIRRO PINHEIRINHO CRIS 

autores: data: 
RUBENS CIRO CALLIARI JR. arquiteto-crea 21.402 d. pr. maio-2012 
CRISTIANE COMPAGNONI arqu- - crea 78.656 d. pr. ._s;:> -
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especificações : prancha : 

SUBDIVISÃO DE LOTES 03-0 
s Rua Tocantins 2929, sala 101 • Tel ( 46 ) • 3224 • 3759 • pato branco • pr. 



COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 181/2012 

TIPO DE MATÉRIA: Projeto de Lei. 
ORIGEM: Legislativo Municipal. 
PROPONENTE: Vilmar Maccari - PDT 
PROTOCOLO GERAL: 013725-1/5 
ASSUNTO: Denomina via pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/09/2012 
CIENTE DO RELATOR: 24/09/2012 
RELATOR: Vereador Laurindo Cesa - PSDB. 

SÍNTESE 

Através do Projeto de Lei nº 181/2012, o Vereador Vilmar Maccari 
propõe a denominação de "Mário Marini", via pública situada no Loteamento 
Zucco, no município de Pato Branco. 

RELATÓRIO 

O Vereador Vilmar Maccari em 03 de setembro de 2012 protocolou na 
Secretaria da Câmara Municipal, projeto propondo a denominação de "Mário 
Marini", via pública situada no Loteamento Zucco, no município de Pato 
Branco. 

CONSIDERANDO que o Projeto de Lei tem o objetivo de homenagear 
um membro de uma família tradicional e pioneira de nossa cidade, assim as 
futuras gerações saberão quem foram os pioneiros que com suas famílias 
iniciaram a história deste município pujante. Mário Marini foi um pioneiro de 
Pato Branco, chegando neste município no ano de 1946, antes da 
emancipação do município de Pato Branco, onde residiu na localidade próxima 
ao Aeroporto Municipal, e outros pontos da cidade e posteriormente indo morar 
na Rua Tupinambá, 571, no Bairro Bancários até seu falecimento. Mário Marini 
sempre trabalhou em serrarias e madeireiras de Pato Branco, colaborou por 
muitos anos com a igreja, desde a construção da matriz até construção de 
carros alegóricos com motivos bíblicos para desfiles religiosos. 

CONSIDERANDO que o Senhor Mario Marini foi um dos grandes 
pioneiros deste município e é lembrado seguidamente por todos os que o 
conheceram nos 55 anos que morou em Pato Branco. 

CONSIDERANDO que a proposição está plenamente fundamentada com 
os documentos indispensáveis e necessários para a sua análise tais como a 
Biografia, Cópia da Certidão de Óbito autenticada pelo Cartório do Registro 
Civil Elias, cópia do mapa do loteamento e de fundamentado Parecer Jurídico, 
o Relator da Comissão de Justiça e Redação, após análise criteriosa da 

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85505-030 - Pato Branco - Paraná ~· . 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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matéria em tela, concluiu por emitir parecer FAVORÁVEL ao projeto de Lei e 
encaminhá-lo ao setor competente para prosseguimento e após, 
apreciação e deliberação em Plenário. 

É o Relatório. 

CONCLUSÃO 

Concluímos por emitir parecer FAVORÁVEL ao projeto de lei nº 
181/2012. s.m.j. 

Vereado 

Pato Branco, 08 de outubro de 2012. 

/ 

'lm1'--. Jo>.olônio. Machado - PMDB 
Membro 

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85505-030 - Pato Branco - Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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PROJETO DE LEI Nº 181/2012 

Denomina via pública de "Mário Marini". 

Art. 1º Fica denominada de "Mário Marini", via pública situada no Loteamento 
Zucco, no Município de Pato Branco. 

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 publicação da presente lei. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Esta lei decorre do projeto de lei nº 181/2012, de autoria do Vereador Vilmar 
Maccari - PDT. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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PROJETO DE LEI Nº 181/2012 

RECEBIDO EM: 3 de setembro de 2012 

Nº DO PROJETO: 181/2012 

SÜMULA: Denomina via pública de "Mário Marini". (Via pública localizada no Loteamento 
Zucco. Maria Marini nasceu em 30 de março de 1919, em Meleiro, SC, filho de Benjamin 
Marino e Arcangela de Matias. Foi casado com Maria Daminélli Marini e teve os filhos: Tiago, 
Valério, Terezinha, João, Elias, Luiz, Carlos Miguel, Francisco. Faleceu em 19 de dezembro de 
2001, vítima de insuficiência centilatória, pneumonia, doença de Parkinson, severa 
desnutrição). 

AUTOR: Vereador Vilmar Maccari - PDT 

LEITURA EM PLENÁRIO: 3 de setembro de 2012 

DISTRIBUÍDO A COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 24 de setembro de 2012 
RELATOR: Laurinda Cesa - PSDB 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 22 de outubro de 2012 
Aprovado com 1 O (dez) votos. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Claudemir Zanco - PPS, Guilherme 
Sebastião Silverio - PMDB, Laurinda 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. 
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Aprovado com 10 (dez) votos. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Claudemir Zanco - PPS, Guilherme 
Sebastião Silverio - PMDB, Laurinda 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. 

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 25 de outubro de 2012 

ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº: 519/2012 

Lei nº 3932, de 29 de outubro de 2012. 
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