
Excelentíssimo Senhor 
Guilherme Sebastião Silvério 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador Laurindo Cesa - PSDB, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, apresenta para a regimental tramitação, 
apreciação e discussão ao douto e soberano Plenário desta Casa de Leis e 

solicita apoio dos nobres pares para aprovação o seguinte Projeto: 

PROJETO DE LEI NºZZ.j//2014 

Denomina via pública de "Armando 
Marangon". 

Art. 1º Fica denominada de "Armando Marangon", via pública localizada 
no Loteamento Universitário 1 e li, Bairro Fraron, em Pato Branco. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via pública 
contendo a denominação indicada no "caput" deste artigo, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação da presente lei. 

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

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2014. 

Laurind 

Rua Ararigbóia. 491 - one: (46) 3224-2243 - 85.501-262 - Pato Branco - Paraná 
e-mail: legis/ativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Lei ora apresentado tem por objetivo denominar, via pública 
localizada no loteamento Universitário 1 e li, no Bairro Fraron, Pato Branco -
Paraná de Armando Marangon. Busca-se com o presente projeto atender a um 
pedido da família Marangon de agraciar com o nome deste pioneiro a referida 
via. 

A presente denominação faz justa homenagem de um membro de uma 
família tradicional e pioneira de nossa cidade, desta maneira as futuras 
gerações saberão quem foram os pioneiros que juntamente com suas famílias 
iniciaram a historia desse município. 

Desta forma contamos com o apoio dos nobres colegas vereadores e do 
Poder Executivo para concretizar esta justa homenagem. 

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2014. 

Laurinda ereador PSDB 

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85.501-262 - Pato Branco - Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www .camarapatobranco.com.br 
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BIOGRAFIA 

Armando Marangon, nasceu em linha Pulador então murnc1p10 de 
Guaporé - RS em 24 de setembro de 1933 escolheu Pato Branco para viver e 
criar a família. Filho de Ângelo e Antonia Marangon tinha nove irmãos. Cresceu 
ajudando o pai na lavoura. Chegou a estudar no Colégio Marista em 
Veranópolis por um ano e também por um ano no Colégio Marista em Porto 
Alegre. Ele gostaria de ter continuado os estudos, mas, a pedido do pai voltou 
a trabalhar com a família. Em 1953 serviu o exercito brasileiro por um ano, em 
Santa Maria. 

Ao final do serviço militar, retornou para Guaporé e em 30 de abril de 
1954, casou-se com Fiorinda Matilde Gabiatti com quem teve seis filhos. 
Decidiu trabalhar por sua própria conta em Santa Catarina e em 21 de maio de 
1956, chegou a São Miguel do Oeste - SC com a esposa. Inicialmente 
trabalhou nas terras do seu irmão Gentile, na Linha Pinheirinho, até comprar 
sua própria terra. Foi um dos fundadores da comunidade, onde ajudou a 
construir a capela, a escola era ele juntamente com demais membros da 
comunidade que faziam até mesmo os caixões para as pessoas que faleciam. 

Armando destacou-se por seu trabalho na igreja, era catequista, ajudava 
nas celebrações religiosas e em 3 de fevereiro de 1973 foi ordenado ministro 
da eucaristia naquela comunidade. 

Preocupado em oferecer condições para que seus filhos pudessem 
estudar, vendeu a propriedade rural e em meados de 1976 mudou-se para 
Pato Branco, onde passou a trabalhar na construção civil. Logo passou a atuar 
também junto à comunidade católica, onde desempenhava diversas funções, 
seja em cursos de preparação ao batismo, na reza do terço transmitido pela 
radio Celinauta, porém o trabalho mais marcante era sua dedicação aos 
doentes, aos quais levava a comunhão à domicilio. Suas visitas representavam 
momentos de alegria para as pessoas enfermas, com suas brincadeiras e o 
bom humor que era sua marca registrada. Dedicava boa parte do seu tempo 
livre e finais de semana na visita a idosos e doentes. Nos últimos anos de sua 
vida tornou-se, juntamente com sua esposa Fiorinda, aluno da Unati 
(Universidade Aberta da Terceira Idade) projeto mantido pela FADEP. 

Em março de 2012, sua saúde começou a apresentar complicações e 
em maio foi confirmado câncer no pulmão, vindo a falecer em 18 de outubro de 
2012. Armando Marangon foi um homem alegre, humilde e trabalhador, 
dedicado à família e à comunidade. 

Rua Ararigbóia. 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85.501-262 - Pato Branco - Paraná 
e~mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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Biografia Armando Marangon 

Armando Marangon, gaúcho de Guaporé, RS, escolheu Pato Branco 
para viver e criar a família. Aqui viveu quase a metade de sua vida. 
Armando nasceu em 24 de setembro de 1933, em linha Pulador, 

A 

então município de Guaporé. Filho de Angelo e Antonia Marangon, 
tinha nove irmãos. Cresceu ajudando o pai na lavoura. Chegou a 
estudar no Colégio Marista de Veranópolis por um ·ano e também 
por um ano no Colégio Marista de Porto Alegre. Ele gostaria de ter 
continuado os estudos, mas, a pedido do pai voltou para trabalhar 
com a família. Em 1953 serviu o exército brasileiro por um ano, em 
Santa Maria. 
Ao final do serviço militar, retornou para Guaporé e, em 30 de abril 
de 1954, casou-se na capela São Marcos, na linha Quarta, com 
Fiorinda Matilde Gabiatti, com quem viveria a vida toda. Por dois 
anos continuou trabalhando com o pai na lavoura. Decidiu trabalhar 
por sua própria conta em Santa Catarina e em 21 de maio de 1956 
chegou a São Miguel do Oeste, SC, com a esposa, poucos pertences 
e muita esperànÇ)a. Inicialmente trabalhou nas terras do irmão 
Gentile, na Linha'Pinheirinho, até comprar sua própria terra. Foi um 
dos fundadores da comunidade, onde ajudou a construir a capela, a 
escola e era ele juntamente com demais membros da comunidade 
que fazia até os caixões para as pessoas que faleciam. Com a ajuda 
da esposa Fiorinda e muito trabalho, como produtor rural, conseguiu 
oferecer todo o conforto para a familia. Ali nasceram seus seis 
filhos. Destacou-se por seu trabalho na igreja. Era catequista, 
ajudava nas celebrações religiosas e, em 3 de fevereiro de 1973 foi 
ordenado ministro da eucaristia naquela comunidade. 
Preocupado em oferecer condições para que os filhos pudessem 
estudar, vendeu a propriedade rural e em meados de 1976 mudou-se 
para Pato Branco, onde passou a trabalhar na construção civil. Logo 
passou a atuar também junto à comunidade católica, onde 
desempenhava diversas funções, seja em cursos de preparação ao 
batismo, na reza do terço transmitido pela rádio Celinaµta, porém o 
trabalho mais marcante era sua dedicação aos doentes, aos quais 



levava a comunhão à domicílio. Suas visitas representavam 
momentos de alegria para pessoas enfermas, com suas brincadeiras 
e o bom humor que era a sua marca registrada. Dedicava boa parte 
do seu tempo livre e finais de semana na visita a idosos e doentes. 
Nos últimos anos de sua vida tornou-se, juntamente com a esposa 
Fiorinda, aluno da Unati, Universidade Aberta da Terceira Idade, 
projeto mantido pela Fadep. Ali viveu momentos intensos e 
participava das atividades com muita empolgação e alegria. 
Em março de 2012, sua saúde começou a apresentar complicações. 
Em maio, foi confirmado câncer no pulmão e a despeito de toda a 
dedicação da família, daí em diante sua vida limitou-se a um penoso 
tratamento. Armando enfrentou tudo com resignação e coragem. 
Faleceu em 18 de outubro. 
Armando Marangon foi um homem alegre, humilde e trabalhador, 
dedicado à família e à comunidade. Sua vida só deixou bons 
exemplos. 

• 



"Peúz de quem atravessa a vida inteira tenáo mi[ razões para viver". 
<Dom J{éfáer Câmara 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 228/2014 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Laurindo 
Cesa - PSDB, obter o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para 
denominar de "Rua Armando Marangon", a via pública situada no 
Loteamento Universitário I e II, Bairro Fraron, em Pato Branco - Estado do 
Paraná. 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, agraciando
ª com nome do cidadão acima referenciado, conf01me comprovam as 
informações e documentos anexos. 

É o brevíssimo relatório. 

A proposição está acompanhada de mapa do Loteamento Capelezzo, em 
atendimento ao que dispõe a Lei nº 4.186, de 20 de novembro de 2013. 

Pelo que se denota, os documentos e informações anexas ao Projeto de Lei 
em téla, buscam evidenciar o mérito da homenagem. 

Estando a matéria em consonância com a 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 e suas alterações, 
opinamos em exarar parecer favorável a sua regimental tramitação, 
competindo as comissões permanentes procederem a análise da mesma sob o 
enfoque de mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

1° de setembro de 2.014. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-mai!: !egislativo@w!n,com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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Exmo. Senhor 

Estado do Paraná 

GABINETE DO VEREADOR JOSÉ GILSON FEITOSA DA SILVA - PT 
COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Guilherme Sebastião Silvério 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco -;·; 

-·4· 

~\·· 
" Parecer ao Projeto de Lei nº 228/2014 que denomina via pública de "Armando (5· 

Marangon". 
Proponente: Vereador Laurinda Cesa - PSDB 
Leitura em plenário: 25/08/2014 
Entrada na comissão: 02/09/2014 
Relator: Vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT 

RELATÓRIO 

Através do Projeto de Lei acima numerado, pretende o vereador Laurinda 
Cesa - PSDB, denominar de "Rua Armando Marangon", a via pública localizada no 
Loteamento Universitário 1 e li, Bairro Fraron, em Pato Branco-PR. 

A proposta cumpre com as exigências da Lei nº 2.347, de 15 de junho de 2004, 
que estabelece critérios para denominação de próprios e logradouros públicos do 
Município de Pato Branco. 

Pelo exposto, o Relator da Comissão de Justiça e Redação, com base no 
interesse público, na legalidade e na justiça, após análise da matéria em tela, conclui 
por exarar PARECER FAVORÁVEL a tramitação do Projeto de Lei 228/2014, 
encaminhando ao setor competente para prosseguimento e após, apreciação e 
deliberação em Plenário. 

Pato Branco, 03 de setembro de 2014. 

José Gils 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-1500 85501-262 Pato Branco Paraná 

e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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"Pefiz áe quem atravessa a viáa inteira tenáo mi{ razões para viver". 
<Dom J{é{áer Câmara 
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Biografia Armando Marangon 

Armando Marangon, gaúcho de Guaporé, RS, escolheu Pato Branco 
para viver e criar a família. Aqui viveu quase a metade de sua vida. 
Armando nasceu em 24 de setembro de 1933, em linha Pulador, 
então município de Guaporé. Filho de Ângelo e Antonia Marangon, 
tinha nove irmãos. Cresceu ajudando o pai na lavoura. Chegou a 
estudar no Colégio Marista de Veranópolis por um ano e também 
por um ano no Colégio Marista de Porto Alegre. Ele gostaria de ter 
continuado os estudos, mas, a pedido do pai voltou para trabalhar 
com a família. Em 1953 serviu o exército brasileiro por um ano, em 
Santa Maria. 
Ao final do serviço militar, retomou para Guaporé e, em 30 de abril 
de 1954, casou-se na capela São Marcos, na linha Quarta, com 
Fiorinda Matilde Gabiatti, com quem viveria a vida toda. Por dois 
anos continuou trabalhando com o pai na lavoura. Decidiu trabalhar 
por sua própria conta em Santa Catarina e em 21 de maio de 1956 
chegou a São Miguel do Oeste, SC, com a esposa, poucos pertences 
e muita esperança. Inicialmente trabalhou nas terras do irmão 
Gentile, na Linha Pinheirinho, até comprar sua própria terra. Foi um 
dos fundadores da comunidade, onde ajudou a construir a capela, a 
escola e era ele juntamente com demais membros da comunidade 
que fazia até os caixões para as pessoas que faleciam. Com a ajuda 
da esposa Fiorinda e muito trabalho, como produtor rural, conseguiu 
oferecer todo o conforto para a familia. Ali nasceram seus seis 
filhos. Destacou-se por seu trabalho na igreja. Era catequista, 
ajudava nas celebrações religiosas e, em 3 de fevereiro de 1973 foi 
ordenado ministro da eucaristia naquela comunidade. 
Preocupado em oferecer condições para que os filhos pudessem 
estudar, vendeu a propriedade rural e em meados de 1976 mudou-se 
para Pato Branco, onde passou a trabalhar na construção civil. Logo 
passou a atuar também junto à comunidade católica, onde 
desempenhava diversas funções, seja em cursos de preparação ao 
batismo, na reza do terço transmitido pela rádio Celinauta, porém o 
trabalho mais marcante era sua dedicação aos doentes, aos quais 



_, 
Visto,/ _ .. ::.--

levava a comunhão à domicílio. Suas v1s1tas representavam 
momentos de alegria para pessoas enfermas, com suas brincadeiras 
e o bom humor que era a sua marca registrada. Dedicava boa parte 
do seu tempo livre e finais de semana na visita a idosos e doentes. 
Nos últimos anos de sua vida tornou-se, juntamente com a esposa 
Fiorinda, aluno da Unati, Universidade Aberta da Terceira Idade, 
projeto mantido pela Fadep. Ali viveu momentos intensos e 
participava das atividades com muita empolgação e alegria. 
Em março de 2012, sua saúde começou a apresentar complicações. 
Em maio, foi confirmado câncer no pulmão e a despeito de toda a 
dedicação da família, daí em diante sua vida limitou-se a um penoso 
tratamento. Armando enfrentou tudo com resignação e coragem. 
Faleceu em 18 de outubro. 
Armando Marangon foi um homem alegre, humilde e trabalhador, 
dedicado à família e à comunidade. Sua vida só deixou bons 
exemplos. 



Estado do l'aranâ 

PROJETO DE LEI Nº 228/2014 

Denomina via pública de "Armando Marangon". 

Art. 1° Fica denominada de "Armando Marangon", via pública localizada 
no Loteamento Universitário 1 e li, Bairro Fraron, em Pato Branco. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via pública 
contendo a denominação indicada no "caput" deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados 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 228/2014, de autoria do Vereador 
Laurinda Cesa - PSDB. 

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e~mai1: legislativo@camarapatobranco.com .br 
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Qüinya-feira, 25,'déi S'!'ltembro dé 2014 

Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 

@filâi§iiilifJ&'''~'W'ktil·llR4'·ª:1m1~rg.1 
LEI Nº 4.429, DE 23 DE SETEMBRO DE 2014 

Denomina via pública de "Armando Marangon". 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica denominada de "Armando Marangon", via pública localizada no Loteamento 
Universitário 1 e li, Bairro Fraron, em Pato Branco. 
Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via pública contendo a 
denominação indicada no "caput" deste artigo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 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 228/2014, de autoria do Vereador Laurinda Cesa. 
Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2014. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 
Publicado em ______ / __ _ 

Edição:====~=~==== 
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNtCIPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ-DlOEMS 
Publicado em ___ l ___ I __ _ 
Edição: Pág: "B" __ _ 
JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 25!09/2014. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código Identificador no site: 

http:l/amsop.dioems.com.br 
Página 1 



PROJETO DE LEI Nº 228/2014 

RECEBIDA EM: 25 de agosto de 2014 

SÚMULA: - Denomina via pública de "Armando Marangon". 
(Loteamento Universitário 1 e li, Bairro Fraron, em Pato Branco) 

AUTOR: Vereador Laurinda Cesa - PSDB 

LEITURA EM PLENÁRIO: 25/08/2014 

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 02/09/2014 
Relator: José Gilson Feitosa da Silva - PT. 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 17/09/2014 -Aprovado com 11 (onze) votos. 
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis 
Gresele - PP, Enio Ruaro - PR, Geraldo Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião 
Silverio - PROS, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa - PSDB, Leunira 
Viganó Tesser - PDT, Raffael Cantu - PCdoB e Vilmar Maccari - PDT. 

SEGUNDA VOTAÇÃO: 22/09/2014 -Aprovado com 11 (onze) votos. 
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PROS, Clóvis 
Gresele - PP, Enio Ruaro - PR, Geraldo Edel de Oliveira - PV, Guilherme Sebastião 
Silverio - PROS, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Laurinda Cesa - PSDB, Leunira 
Viganó Tesser - PDT, Raffael Cantu - PCdoB e Vilmar Maccari - PDT. 

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 451, de 23 de setembro de 2014. 

Lei nº 4429, de 23 de setembro de 2014 

PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6189, de 25 de setembro de 2014, 
p. B4; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 691, de 25 de setembro de 
2014. 
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