
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•g:i /2012 

Denomina via pública de "Belmiro 
Michelin". 

Art. 1° Fica denominada de "Belmiro Michelin'', via pública situada no 
Loteamento Aeroporto no Bairro Aeroporto, no Municipio de Pato Branco. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via contendo a 
denominação consignada no "capuf' deste artigo, no prazo máximo de 30 (trinta} dias, contados 
da data da publicação da presente Lei. 

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

Pato Branco, 04 de abril de 2012. 

PROPONENTES: 

/ /?!' 
/~.~;;,~A 

lv-nmar llÍ!accari 
Vereador - PDT 
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APRESENTAÇÃO. 

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 
Michelin, através da denominação de uma via pública situada no Loteamento Aeroporto, Bairro 
Aeroporto, com o nome de Belmiro Michelin. 

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, 04 de abril de 2012. 
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Histórico 

Sr. Belmiro Michelin, brasileiro.casado com Sra. Leogloe Manfredini 
Michelin, nascido no dia 26/11/1934 na Localidade de São José Se. 
Em 31 de outubro de 1958 comprou a industria de madeira 
(laminadora e Serraria) em Pato Branco, como o Nome de Paraná 
Dourado & Cia. 

Onde teve quatro filhos Regimar A. Michelin , Cynthya Michelin e 
os gêmeos Emerson Carlos Michelin e Anderson Luiz Michelin . 

Em 1969 Juntamente com um grupo de Amigos Fundou a Primeira 
Escola ele Gemércio de Pato Branco onde deu Aula de Matemática por 
8 anos. 

Também no mesmo ano Formaram uma Sociedade Anônima e 
construíram uma fábrica de óleo de soja onde foi diretor por dois anos, 
e acabou se retirando da sociedade; 

Graduou-se em Matemática pela Faculdade Estadual de 
Guarapuava, juntamente com outros patobranquenses como o seu 
amigo particular Prof. Dorvalino Sambugaro, juntamente com o qual 
participou de cursilhos em Francisco Beltrão. 

Como professor lecionou também no colégio Cientifico de Pato 
Branco; 

Em 1977 exatamente dia 30 de outubro, na véspera do 
aniversário de 19 anos da empresa -Paraná Dourado & Cia ; a 
empresa sofreu um grande incêndio que a destruiu totalmente. 

Em 1979 foi residir com a Familia em Curitiba para os filhos 
estudarem onde trabalhou em várias empresas,. 

Foi Maçon fundador da Loja Luz da Perfeição ,onde alcançou o 
Grau máximo da Maçonaria, também foi conselheiro da Maçonaria e 
Deputado Federal da G.O.B.Brasilia onde sempre foi defensor dos 
interesses da região. 

Em 11 de Março de 2007, Faleceu na cidade de Curitiba vitima 
de um Câncer de Colon, onde foi sepultado. 

Hoje seus dois filhos mais novos voltaram à cidade de Pato 
Branco e continuam colaborando com o crescimento da mesma, um é 
Coordenador do Curso de Administração na faculdade Materdei J 
morando já há 15 anos em Pato Branco e o Outro há 3 anos na cidade T 
é Arquiteto da Prefeitura , ocupando o Cargo de Diretor do lppupb. 

Como lembrança do amigo, o Professor Dorvalino Sambugaro, 
cita com emoção uma de suas caracterfsticas pessoais era de 
apreciar uma "boa prosa" e, ao se despedir dizia num bom italiano: " 
Lora ti, escusa Le tchacule este m bem ianca, o famia!!!. 

Pato Branco, 05 de Abril de 2012 

Emerson Carlos Michelin 
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Certifico que, no livro, tênno e folhas abaixo discriminados, foi lavrado o assento de óbito de 

"BELMIRO MICHELIN" 

do sexo masculino, falecido aos dez dias do mês de março do ano dois mil e sete, 
(10/0312007), às 23:40 (vinte e três horas e quarenta minutos), em domicilio, na Rua 
Camões, nº 660, ap 11 - Alto da XV, Curitiba, Paraná. 

Era nascido em 26/11/1934, estando com 72 anos de idade, natural de Concórdia, Santa 
Catarina, contador, que residia na Rua Camões, nº 660, ap 11 - Alto da XV, Curitiba, 
Paraná. 

Era filho de ANTONIO MICHELIN e de ROSA LAZARI MICHELIN. 

Era de estado civil casado com LEOGLOE MANFREDll MICHELIN. Deixa (04) quatro filhos. 

Era Eleitor. Deixou bens. Não deixou testamento conhecido. 

Foi Declarante: REINALDO FERREIRA. 

A declaração de óbito foi firmada pelo{a)(s) Médico(a)(s): EDUARDO WENDLER, CRM n• 
23.582 que· atestou como sendo a causa da morte: a) Cancer de colon, b) Mieloide 
hepatica, e) Oclusão intestinal. 

O sepultamento será(foi) realizado no cemitério Parque Jardim da Saudade 1, em 
Curitiba/PR. 

OBSERVAÇÕES: O declarante não apresentou documentos pertencentes ao falecido. 1ª 
via expedida, nada mais consta. D.O nº 0010049636. 

Livro: C-316 
· O Referido é verdade e dou fé. 

Folha: 130 
Curitiba. Uberaha~ 11 de Março de 2007 

Termo: 071889 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 81/2012 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Vilmar 
Maccari - PDT, obter o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para 
denominar de "Rua Belmiro Michelin", a via pública localizada no 
Loteamento Aeroporto, no Bairro Aeroporto, em Pato Branco - Pr. 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, agraciando
ª com nome do cidadão acima referenciado, conforme comprovam as 
informações e documentos anexos. 

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 procederem a análise da mesma sob o enfoque de 
mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Pato Branco, 10 de abril de 2.012. 
"'· 

'--'A.A;"~ vll(. Mo~~ 
o Renato fylon eiro do Rosário 

A sessor JurÍdico 

/ 
uciano Beltr~í,rle \ 

Procurador Leg~lativ,o 

u / 
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Comissão Justiça e Redação 
Parecer ao Projeto de Lei n2 81/2012 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar~-! [\i .. , 
e emitir parecer ao Projeto de Lei ne 81/2012, de 4 de abril de 2012 - ::·; 
Denomina via pública de "Belmiro Michelin". ií:' 

1-~'. 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Vilmar ''i 
Maccari - PDT, obter o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para , .\; 

i-.:1 

denominar de "Rua Belmiro Michelin", a via pública localizada no Loteamento :!; '" 
Aeroporto, no Bairro Aeroporto, em Pato Branco - Pr. :;~ J!j 

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. ~. 

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 abril de 2012. 

D)- Presidente/Relator 

~DB) 
Membro 
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PROJETO DE LEI Nº 81/2012 

Denomina via pública de "Belmiro Michelin". 

Art. 1º Fica denominada de "Belmiro Michelin", via pública situada no Loteamento 
Aeroporto no Bairro Aeroporto, 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. 

contrários. 

PDT. 

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

Esta lei decorre do projeto de lei nº 81/2012, de autoria do vereador Vilmar Maccari -
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O DO SUOOFSTE 
PATO BRANCO 1SEXTA-FEIRA.27 DE ABRIL DE 20121 ANO XXVll 1 NÚMERO s4"2 1 Ei)JçÂo REGIONAL 1 

Pl(ÍFEI-itité(1J~cl~~j)~ rA'r<plÁNC:() "~TADO DOPÁRANÃ. 
. ., - ···"·LJ3(Nõ'3.8.í6nEi4-ABRILDE·2012-.<,-.-·.,-:J --:,_:,'/;c;Ju·- -

Qerióíri.J.i:ta -Vi~ Publica de ":8-elmiro Michetm". · _ >.· , _,_..,, ;:-.,· .· ,, , -.;-_:.: 
A Câm"ar:a MUD.iCiPaI de Pato Bre~c_o, ~fta_d~ ~°---~ariná, "api:ovóu e eu, Prefei-

to Muiii~i~ali: s,an~_i<>J}º_- ~ _s_~_gtii~â:).'e'~:- ·,:._ ~":':'.~_-' ____ .>, , ._' 
Art.--ló Fí~ del'iO~i~ada de _:-Betinir~·Mi~hclià~-Viá páblica situada-no-LOtea
m~nto· Aerciporto no Bairro Aeroporto,_ D? M~.i;i~cípio· de Pato Branco. 

·~arágrafo _*rii~O·_·?-:Ex~-C,~~i;o_-_~u,n,~~ip_~::~m_pláca~á-~ ~fedda: via ~oiite_ndo 
,a de~oniinação_Cpíi_Si8:iiá~i'a' nó:,:~rut"'.-;de~te,artigo,_ llo pfazó má.XíniO·ae '30 
( tànta). dias,::con_tados da 'ditt\{dif ,PUblicll~º-_d_a _présetite- Ld. 
Art. 2° Esta Lei entra em Vigor na data 4i __ ~ua publicação,- revogadas as ~is-· 
pósi,Ções_-éméón_ttáríoS. - _ -:- __ · : .. -:_:,': - -
Esta lei decorre do projeto de lei n°·svi_o12,.de auto_ria _do vereador vilinar 
MaCcatL·:. - - --~ -

GabinJte do-Prefei_to Municipal_de_ P~!º B~nco, 24 d,e abril de 2012. ',--
, ROBEElet0 ,YlGANÔ 

:.Prefeito·Municlpàl. 
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PROJETO DE LEI Nº 81/2012 

RECEBIDA EM: 4 de abril de 2012 

Nº DO PROJETO: 81/2012 

SÚMULA: Denomina via pública de "Belmiro Michelin". (Via pública situada no Loteamento 
Aeroporto no Bairro Aeroporto, no Município de Pato Branco. Foi casado com Leogloe 
Manfredini Michelin. Filhos: Regimar A. Michelin, Cynthya Michelin, e os gêmeos Emerson 
Carlos Michelin e Anderson Luiz Michelin. Faleceu em Curitiba, em 11 de março de 2007, 
vítima de câncer de colon). 

AUTOR: Vereador Vilmar Maccari - PDT 

LEITURA EM PLENÁRIO: 9 de abril de 2012 

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 11 de abril de 2012 
RELATOR: Claudemir Zanco - PSD 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 18 de abril de 2012 
Aprovado com 1 O (dez) votos. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Claudemir Zanco - PPS, Guilherme 
Sebastião Silverio - PMDB, Laurindo Cesa - PSDB, Luiz Augusto Silva - PSD, Nelson Bertani 
- PDT, Osmar Braun Sobrinho - PR, Valmir Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e William C. 
Pollonio Machado - PMDB. 

SEGUNDA VOTAÇÃO REALIZADA EM: 23 de abril de 2012 
Aprovado com 1 O (dez) votos. 
Votaram a favor: Arilde Terezinha Brum Longhi - PRB, Claudemir Zanco - PPS, Guilherme 
Sebastião Silverio - PMDB, Laurindo Cesa - PSDB, Luiz Augusto Silva - PSD, Nelson Bertani 
- PDT, Osmar Braun Sobrinho - PR, Valmir Tasca - DEM, Vilmar Maccari - PDT e William C. 
Pollonio Machado - PMDB. 

ENVIADO AO EXECUTIVO EM: 24 de abril de 2012 

ATRAVÉS DO OFICIO Nº: 239/2012 

Lei nº 3846, de 24 de abril de 2012. 

PUBLICADA: Jornal Diário do Sudoeste - Edição nº 5462, de 27 de abril de 2012. 
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