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Exmo Sr. 
OsmarBraun 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

A vereadora infra-assinada, Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, 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 __ 4,b§3-/_~t6 

Súmula: Denomina via pública de 
"Oladir Valentim Oesconsi". ,,. 

Art. 1°. Fica denominada de "Oladir Valentim Oesconsi", via pública situada no, Loteamento 
Novo Lar V. 

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

Art. 2°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, disposições em contrário, 
revogadas. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 01 de agosto de 2012. 

,ifvJJ.tJ 
Arilde Terezinha Brum Longhi- PRB 

Vereadora 
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BIOGRAFIA 

OLADIR VALENTIM DESCONSI 

Oladir nasceu em Horizontina-RS no dia 30 de julho de 1945, filho de 
Alberto Desconsi e Olga Adelina Pozzatti Desconsi, foi casado com Elli 
Desconsi e teve uma filha chamada Maria Helena Desconsi. Sua formação 
era Letras (Português/Francês), concluída na Faculdade Católica de 
Palmas-PR, hoje UNICS - Centro Universitário Católico do Sudoeste do 
Paraná. 

Foi professor por 39 anos, iniciou sua carreira em Santo Cristo -RS, 
onde ficou por 3 anos, após mudou-se para Canoas-RS, ficando por 1 ano, 
em seguida, em São Carlos-SC por mais 1 ano, direcionando sua trajetória, 
transferiu-se para Pato Branco-PR em 1970, visando a continuação de sua 
tarefa educacional no "Ginásio La Salle", entre tantos outros colégios, como: 
Colégio Integral, Premen, Agostinho Pereira, Mater Dei, CEFET, Colégio 
Águia e Curso ômega. 

Em Francisco Beltrão-PR, lecionou nos Colégios Interativo, Glória e 
Aliança. 

Em 2003 encerrou sua jornada lecionando no Colégio Nossa Senhora 
das Graças, em Pato Branco-PR e em Francisco Beltrão-PR, no Colégio 
Nossa Senhora da Glória. 

Nem desbravador, nem pioneiro, mas com a ânsia e a expectativa 
desses, veio em busca do maior patrimônio desta terra - sua gente - qual 
missionário, devotado a lhe consagrar o melhor de si, como guia na sôfrega 
busca da coletiva realização pessoal e social da população de Pato Branco, 
do Sudoeste do Paraná. 

E foi o que fez, com esmero, empenho, tenacidade nesses 34 anos em 
que, mercê de Deus, esteve entre nós. 

O professor Oladir, deixou-nos, mas ficou para aqueles que tiveram o 
privilégio de conhecê-lo, a exemplar marca de sua ação educacional e 
social, estigmatizada no coração, na mente, no intelecto de tantos jovens e 
que eles vão gradativamente concretizá-la e adicioná-la à força de trabalho 
dos sudoestinos, na via da plena edificação, como sociedade feliz e voltada 
para o progresso humanizado. 

Oladir Valentim Desconsi, lutou contra leucemia mielóide aguda 
durante um ano e cinco dias, contudo não resistiu faleceu em Cascavel-PR, 
no dia 21 de dezembro de 2004, com 59 anos e foi sepultado no Cemitério 
Municipal de Pato Branco - Paraná. 

Ficou para nós a mensagem: 
Esta foi a trilha proclamada pelo apóstolo Paulo - "Combati o bom 

combate, terminei minha carreira, guardei a fé." (2 Tim 4,7). 
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Estado do Paraná 

PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 168/2012 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende a ilustre Vereadora Arilde 
Terezinha Brum Longhi - PRB, obter o apoio do douto Plenário desta Casa 
Legislativa para denominar via pública situada no Loteamento Novo Lar V, 
de "Oladir Valentim Desconsi". 

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 3º 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. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 
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Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar 
e emitir parecer ao Projeto de Lei n!! 168/2012, de 14 de agosto de 2012 -
Denomina via pública de "Oladir Valentim Desconsi". 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende a ilustre Vereadora Arilde 
Terezinha Brum Longhi - PRB, obter o apoio do douto Plenário desta Casa 
Legislativa para denominar via pública situada no Loteamento Novo Lar V, de 
"Oladir Valentim Desconsi". 

, .. , 
A proposição tem por finalidade denominar referida via pública,, ,'.! 

agraciando-o com nome do cidadão acima referenciado. Ü ,·;, 
,~,. 

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que oi. :: 
referido Projeto de Lei visa estabelecer, os documentos e após análise/Y // 
emitimos PARECER FAVORÁVEL à tramitação do presente Projeto de Lei. ,,. ''' 

-~'i 
(_-j 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. 
Pato Branco, 27 de agosto de 2012. 

Claud SD) - Presidente/Relator 

o~ 
William Machado (PMDB) 

Membro 
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PROJETO DE LEI Nº 168/2012 

Denomina via pública de "Oladir Valentim Desconsi". 

Art. 1º Fica denominada de "Oladir Valentim Desconsi", via pública situada no 
Loteamento Novo Lar V. 

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 de sua publicação. 

Esta Lei decorre do projeto de lei nº 168/2012, de autoria da Vereadora Arilde 
Terezinha Brum Longhi- PRB. 
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PROJETO DE LEI Nº 168/2012 

RECEBIDA EM: 14 de agosto de 2012 

Nº DO PROJETO: 168/2012 

SÜMULA: Denomina via pública de "Oladir Valentim Desconsi". (Via pública situada no 
Loteamento Novo Lar V. Oladir Valentim Desconsi foi casado com Elli Desconsi e teve uma 
filha, Maria Helena Desconsi. Era forma em Letras, e foi professor por 39 anos, nos Colégios 
La Salle, Colégio Integral, Premen, Agostinho Pereira, Mater Dei, Cefet, Colégio Águia e Curso 
ómega. Faleceu em 21 de dezembro de 2004, com 59 anos vítima de leucemia mieloide 
aguda). 
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