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Exmo. Sr. 
Valmir Tasca 

~â#u~Jkniefudá&/?~1%/U't:IUJ()/ 
Estado do Pamná 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

Os vereadores infra-assinados VALMIR TASCA - DEM, e CLAUDEMIR ZANCO -PROS, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentam para a regimental tramitação, 
apreciação e discussão ao douto e soberano Plenário desta Casa de leis, e solicitam apoio 
dos nobres pares para a aprovação do seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 4"/2013 

i 
~ 

[ ij .,.. 

=l' 
Denomina de "Coronel Hercules Fait" a Via públic~ 
localizada no Loteamento Alegria em Pato Branco -Pr .@' 

Art. 1º- Fica denominada de "Rua Coronel Hercules Fait " a via pública fii 
localizada no Loteamento Alegria entre as quadras nº 1919, 1920, 1923, 1924, 1927 e 192~ ~ 

em Pato Branco, Estado do Paraná. [ !f 
@! § 

Parágrafo único - O Executivo Municipal, emplacará a referida Via Pública,~ 33 
consignada neste artigo, no prazo máximo de 30 dias, contados da data de publicação da& 
presente Lei. i!; 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. ~ 
% 

Sala das Sessões, em 06 de dezembro de 2013. 

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



REPÚBL.ICA FEDER.ATIVA DO BRASIL 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

CERTIDÃO DE ÓBITO 
Nome 

HERCULES ANTONIO GONÇALVES FAIT 
Matrícula 

083170 01552012 4 00037 243 0004426 86 
Sexo 11 Coe 11 Estado civil e idade 

Masculino . Branca Casado, 73 anos .. 

: Curitiba-PR •• 
1 Naturalidade 11 Documento de identificação 

114.431 PM/PR •• 

Filiação e residência 

HERCULANO FAIT e OIDIL GONÇALVES FAIT.•• 

1 

l l Eleitor 1 
Sim 

O falecido era residente e domiciliado Alameda Princesa lzabel, 3542, Campina do Siqueira, em 
Curitiba-PR •• 

Data e hors do falecimento 

Seis de outubro de dois mil e doze, às 23h 30min •• 11 ~~li ~~l l 2~º121 
Local do falecimento 

Em residência na Rua Paranaguá, 1068, Portão, em Curitiba-PR•• 

Causas 

Broncoaspiração, Insuficiência Respiratória, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica •• 

Sepultamento r Cremação (Municípic e cemitério, se conhecido) Declarante 

Cemitério Municipal São Francisco de Paula, DEBORAH ALINE DA SILVEIRA PINTO FAIT •• 
em Curitiba-PR •• 

Nome e número de documento do médico que atestou o ôbito 

Ora. Edimara Fait Seegmuller, CRM nº 8034 •• 

Observações I Averbações 

Nascido em 27 de fevereiro de 1939. Pela declarante foi dito, que o falecido deixou bens a 
inventariar, desconhecendo a existência de testamento, e sabendo que o mesmo era eleitor. 
Deixou a mulher MARIA HORTENCIA FAIT e dois (2) filhos: HEMERSON e HERCULES. 
Apresentado a Declaração de Óbito do Ministério da Saúde nº 017544257-6, Certidão de 
Casamento Nº 2325, Folhas 035, Livro B-034, lavrada neste Ofício Emolumentos: Isentas (Face a 
Lei Federal 9.534/97) . •• 

1Nomeóo0!1c.o 
Serviço Distrital do Portão 
Oficia! R()Q'istrador 

Caroline Feliz Sarraf Ferri 
Municíp;o e Comarca - UF 

Curitiba - Estado do Paraná 
Ern!~re~ 

Av. Pres. Arthur Bernardes, 2350 
CEP: 80.320-300- Fone: (41)3013-1667 

O conteúdo da certidão é verdadeiro. Dou fé. 

aroline Feliz Sarraf Ferri 
abeliã e Registradora 

& Angélica Dias Pereira 
Escrevente 

"°"' CPF: 069.816,109-27 
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TENENTE CORONEL HÉRCULES ANTONIO GONÇALVES FAIT 

Hércules Antonio Gonçalves Fait, nasceu no dia 27 de fevereiro de 1939, no 
Município de Curitiba, Estado do Paraná. 

Filho da professora normalista Oidil Gonçalves e do empregado da Rede 
Ferroviária Federal (maquinista}, Herculano Fait. 

Herculano Fait faleceu quando Hércules tinha apenas 7 anos. Desde então sua 
mãe, para sustentar Hércules e sua irmã Lourdes, passou a lecionar em 
escolas rurais no interior do Paraná. Foi então que Hercules Fait passou parte 
de sua infância modesta, viajando muitas vezes em lombos de burro ou de 
trem para cidades longínquas no interior do estado como é o caso da cidade de. 
Assai no norte pioneiro. Morou também em Palmeira, Rio Negro e na Usina 
Chaminé, onde sua mãe lecionava. 

De pouco luxo, teve infância pobre, Hercules Fait quase aprendeu a falar 
japonês, pois criou-se com os japonezinhos em Assai. 

Entrou para o seminário de padres em Curitiba em regime de internato, mas 
ficou poucos anos. Saiu as 16 anos de idade em 1955, passou então a 
estudar no Colégio Estadual do Paraná em Curitiba e a frequentar escolas de 
artes plásticas na capital paranaense. 

Casado com Maria Hortência Fait. Tiveram dois filhos: Hercules Antonio 
Gonçalves Fait Junior e Hemerson Gonçalves Fait. 

Em 1957, entrou para a Policia Militar como Soldado. Como Cabo Desenhista 
em 1958, sobrevoou o Estado do Paraná desenhando os rios, pois esta era a 
única base que tinha para plotar os focos de incêndio em carta topográfica, 
pois o Estado estava em chamas, episódio este conhecido como " Paraná em 
Flagelo". Como reconhecimento pelo seu trabalho, o então governador Moisés 
Lupion concedeu duas promoções ao mesmo tempo a Hercules Fait, que de 
Cabo foi promovido direto à graduação de 2º Sargento, único caso dé que se 
tem notícia na história da Polícia Militar de duas promoções ao mesmo tempo 
para um militar, estando este vivo. 

No ano seguinte (1959), Hércules Fait já estava estudando na escola de 
cadetes onde se formou oficial em 1962. 

Em 1966 arrumou o segundo trabalho na TV Paranaense Canal 6 como 
cenógrafo e desenhista em substituição ao artista plástico Juarez Machado, 
que havia ido para a Rede Globo no Rio de Janeiro. Dos trabalhos que 



Hércules Fait fez para a televisão paranaense, destacam-se os cenários das 
Telenovelas paranaenses, o Teatro de Comédia onde atuavam grandes atores 
como Ari Fontoura, Paulo Goulart e Nicete Bruno, Adelair Rodrigues, Laia 
Schineider, Zé Maria e outros. Também fazia cenários para programas de 
auditório onde ele mesmo passou a participar de um programa onde fazia 
desenhos ao vivo na televisão. Permaneceu na TV até o início de 1968 quando 
foi proibido pelo Comando Geral da PMPR de atuar como artista de televisão, 
entretanto Fait já estava com o pé no estribo, e chegou ao Sudoeste do 
Paraná, mais precisamente na sede do 3º Batalhão da PMPR, na cid '\'lê;1> 

!!' --'\_ .,, 
Pato Branco como 2º Tenente em 1968. &:Frs=-<> 

.~ i? 

Um dos seus primeiros trabalhos foi combater os jagunços 
conhecido como " Grilo da Madeira " na Gleba Chapim. 

u - o 

Em 1970, foi nomeado Delegado de Polícia na cidade de Salto do Lontra, onde 
também passou a lecionar. 

Em 1971 foi transferido como Delegado para Renascença onde também foi 
professor. Em 1975, já como Capitão, assumiu o comando da 2º Companhia 
da Policia Militar em Francisco Beltrão onde passa a residir e lecionar. 

Em 1977 forma-se em Letras na Faculdade de Filosofia Ciência e Letras de 
Palmas, Paraná nesta época já era fluente em Latim e Francês. 

Em 1980, voltou para a sede do 3° Batalhão em Pato Branco. 

Em 1985, como Major assume o sub-comando do 11 ºbatalhão da PMPR em 
Campo Mourão. 

Em 1987 foi promovido por merecimento ao posto de Tenente Coronel e é 
transferido para o Comando do Policiamento do Interior em Curitiba onde já 
ficou aguardando o seu pedido de Reserva, sua família de Campo Mourão, já 
veio de mudança para Pato Branco onde possuía casa própria. 

O coronel Fait com sua família permaneceu morando com sua família em Pato 
Branco até seu falecimento, onde sua família ainda reside. 

Faleceu no dia 6 de outubro de 2012, com 73 anos de idade, após festa de 
aniversário de um ano de seu segundo bisneto Jaime Fait Santos, de bronco 
aspiração, seguido de parada cardíaca. 

Deixou a esposa, dois filhos sete netas e dois bisnetos, Quando faleceu, uma 
de suas netas estava grávida de quatro semanas e em 2013, deu a luz a mais 
um bisneto do Coronel Fait, um menino chamado Keide Noah Fait Ott. 

A esposa e os filhos do Coronel Fait ainda permanecem residindo na cidade de 
Pato Branco. 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 276/2013 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretendem os ilustres Vereadores 
Claudemir Zanco - PROS e Valmir Tasca - DEM, obter o apoio do douto 
Plenário desta Casa Legislativa, para denominar via pública localizada no 
Loteamento Alegria de" Rua Coronel Hercules Fait". 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, agraciando
ª com nome do cidadão acima referenciado, conforme constata-se da 
justificativa e biografia anexas. 

É o brevíssimo relatório. 

A via a ser denominada localiza-se no Loteamento Alegria, conforme se 
depara do mapa anexo. 

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 procederem a análise da mesma sob o enfoque de 
mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Pato Branco, 10 de dezembro de 2.013. 

'--·· .~.-.......... ~ (..,, ~ ~ ---2, 
enato Monteiro do Rosário B ltra e 

or egi !ativo 

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

Gabinete do· Vereador Raffael Cantu - PCdoB 

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 276/2013 

Os vereadores Valmir Tasca - DEM e Claudemir Zanco - PROS propoem o 
Projeto de Lei em epígrafe numerado que tem por objetivo denominar a via pública 
localizada no Loteamento Alegria, entre as quadras nº 1919, 1920, 1923, 1924, 1927, 
1928 de "Rua Coronel Hercules Fait". 

A matéria encontra-se de acordo com o o art. 3° da Lei nº 2.347, de 15 de junho 
de 2004 que dispõe sobre os critérios para a denominação de próprios e logradouros 
públicos do Município de Pato Branco, a saber: f Ar!. 3º O projeto de lei que vise denominar próprios e logradouros 

públicos com nome de pessoa deverá obrigatoriamente ser ~ 
instruído com justificativa escrita, firmada pelo autor, contendo a ~ 
biografia do homenageado e acompanhada de certidão de óbito, 
dispensada esta, na situação estipulada no § 2° do ar!. 1° desta $ 
lei. ~ 

Desta forma, pelo interesse público e pela sua legalidade, optamos por exarar 8 
' ~ 

PARECER FAVORAVEL à sua tramitação e aprovação por esta Casa de Leis. :!:'. 
É o nosso parecer. 
Pato Branco, 18 de dezembro de 2013. 

e~ 
residente 

Membro 
( 

Em uaro-PR 
Membro 

- L ,J ó ,µ'fr---
Leunir,-'vi~?"nõ Tesser - PDT 

Membro 

ael Cantu - PCdoB 
Relator 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@wln.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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Estado do Paraná 

PROJETO DE LEI Nº 276/2013 

Denomina de "Coronel Hercules Fait" a Via 
pública localizada no Loteamento Alegria em Pato 
Branco, Paraná. 

Art. 1° Fica denominada de "Rua Coronel Hercules Fait " a via pública 
localizada no Loteamento Alegria entre as quadras nº 1919, 1920, 1923, 1924, 1927 E 1928, 
em Pato Branco, Estado do Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal, emplacará a referida via pública, 
consignada neste artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação 
da presente Lei. 

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

Esta Lei decorre do projeto de lei nº 276/2013, de autoria dos Vereadores 
Claudemir Zanco - PROS e Valmir Tasca - DEM. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-262 Pato Branco Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 

LEI Nº 4.211, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2013 

Denomina de ucoronet Hercules Fai!" a Via pública localizada no Loteamento Alegria em 
Palo Branco, Paraná. 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte Lei: 
Art. 1° Fica denominada de "Rua Coronel Hercules Fail ff a via pública localizada no 
Loteamento Alegria entre as quadras nº 1919, 1920, 1923, 1924, 1927 E 1928, em Palo 
Branco, Estado do Paraná. 
Parágrafo único. O Executivo Municipal, emplacará a referida via pública, consignada 
neste artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conlados da data de publicaç_ão da 
presente lei. 
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta Lei decorre do Projeto de Lei nº 276/2013, de autoria dos Vereadores Claudemir 
Zanco e Valmir Tasca. 
Gabinete do Prefeito, 23 de dezembro de 2013. 
AUGUSTINHO ZUCCHJ 
Prefeito 
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