
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 Nº .2~Sí2014 

Denomina via pública de "Bruno Nilo 
Petrikovski". 

Art. 1º Fica denominada de "Bruno Nilo Petrikovski", via pública 
localizada no Loteamento Capelezzo, 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. 

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



JUSTIFICATIVA 

O Projeto de Lei ora apresentado tem por objetivo denominar, via pública 
localizada no loteamento Capelezzo, no Bairro Fraron, Pato Branco - Paraná 
de Bruno Nilo Petrikovski. Busca-se com o presente projeto atender a um 
pedido da família Petrikovski 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. 
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BIOGRAFIA 

Bruno Nilo Petrikovski, nasceu em Nova Prata-RS, em 1 O de 
outubro de 1939. Com um ano de idade sua família mudou-se para a cidade de 
Getulio Vargas e lá permaneceu até seus 16 anos de idade. No ano de 1954, 
juntamente com seus pais e mais três irmãos mudaram-se para Pato Branco, 
nesta cidade seu pai abriu uma fabrica de vassouras e cadeiras. Em 1959 
prestou serviço militar no Rio de Janeiro, e em 1961 se reincorporaria ao 
Exército para servir no Batalhão Suez, no Egito. 

De volta a Pato Branco em 1962, Bruno montou uma fábrica de 
vassouras que sobreviveu até 1970, depois de fechada a fábrica foi trabalhar 
na Industria de Fogões Petrycoski, para em 1971 voltar a estudar concluindo o 
ginásio pelo Projeto Minerva, sendo aprovado no exame supletivo que prestou 
em Xaxim - SC, mais tarde Bruno fez três anos do segundo grau no Colégio 
Estadual, em Pato Branco e incentivado pelos professores Tondo, Berton, 
Laudi, Éden e outros, fez o vestibular para Engenharia em Ponta Grossa. 
Bruno destacava a fibra de sua mulher, Marlene, que suportou as despesas da 
casa enquanto estudava. Ingressou na faculdade em 1974, concluindo-a em 
1980. 

No ano de 1981, Bruno, já formado, trabalhou na Construção Civil e em 
1983 assumiu a Sanepar, sendo gerente regional em Pato Branco. Entre os 
anos de 1982 a 1994 foi gerente da Sanepar, neste período viabilizou a 
instalação das torneiras comunitárias do Bairro São João; criou a tarifa mínima 
para os assalariados de baixa renda entre outras grandes atividades realizadas 
nesse período. 

Bruno Nilo Petrikovski foi casado com Marlene Modesti Petrikovski, o 
casal teve dois filhos: Julcemara e Bruno Junior. Bruno e Marlene têm uma 
neta, Bruna. 

Ele gostava da natureza, de arvores e animais, curtindo sua chácara e o 
jardim de sua casa, Bruno não permitia que cortassem as árvores existentes no 
terreno da Sanepar. Assistia a esportes, jornais e até mesmo novelas, lia 
jornais e a Bíblia era católico, embora não fosse muito praticante da religião. 

O casal participava dos eventos sociais e ajudava entidades 
assistenciais, como o Lar de Idosos. Bruno sempre pertenceu ao mesmo grupo 
político: PTB - MDB - PMDB. Bruno Nilo Petrikovski faleceu em 11 de abril de 
1995. 
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HISTÓRIO SENHOR RUNO NILO PETRIKOVSKI 

Bruno nasceu em Nova Prata, RS, tem 54 anos. Com um ano de idade sua família mudou-se 
para Getúlio Vargas e lá ficou até os 16 anos. Em 1954, com pai, mãe e três irmãos, mudou-se para 
Pato Branco. Aqui seu pai abriu uma fábrica de vassouras e cadeiras. Em 1959 ele foi prestar serviço 
militar no Rio de Janeiro e em 1961 se reincorporaria ao Exército para servir no Batalhão Suez, no 
Egito, o que ele considera uma experiência fantástica, pois pôde conhecer o litoral brasileiro, na 
viagem de ida, e vários países do Oriente. 

Em 1962, Bruno de volta a Pato Branco, montou uma fábrica de vassouras que sobreviveu até 
1970, quando, por falta de apoio que hoje tem a pequena empresa, acabou fechando. Fechada a fábrica, 
Bruno Petrikovski foi trabalhar na Indústria de Fogões Petrycoski para, em 1971 voltar a estudar, 
concluindo o ginásio pelo Projeto Minerva, sendo aprovado no exame supletivo que prestou em Xaxim 
- SC. Depois Bruno fez três anos do segundo grau no Colégio Estadual, em Pato Branco e, 
incentivado pelos professores Tondo, Berton, Laudi, Éden e outros, fez o vestibular para Engenharia 
em Ponta Grosa. Ingressou na faculdade em 1974, concluindo-a em 1980. 

Bruno Nilo Petrikovski destaca a fibra de sua mulher, Marlene, que suportou as despesas da 
casa enquanto ele estudava em Ponta Grossa. Em 1981, Bruno, já formado, trabalhou na Construção 
Civil e em 1983 assumiu na Sanepar. Há dez anos na Estatal, Bruno é gerente regional em Pato 
Branco, atendendo a 38 municípios. 

Foi gerente da Sanepar no período de 1982 a 1994. Neste período viabilizou a instalação das 
torneiras comunitárias do Bairro São João; criou a tarifa mínima para os assalariados de baixa renda, 
entre outras grandes atividades realizadas neste período. 

Foi casado com Marlene Modesti Petrikovski, uma passo-fundense que ele conheceu em Pato 
Branco. O casal teve dois filhos: Julcemara, médica, que fez residência no Hospital Evangélico, em 
Curitiba, casada com um engenheiro civil; e Bruno Junior, 18 anos, que serve na Polícia do Exército, 
em Brasília. Bruno e Marlene tem uma neta, Bruna, com dois anos. 

Ele gostava da natureza, de árvores e animais, curtindo sua chácara e o jardim de sua casa, 
Bruno não permitia que cortassem as árvores existentes no terreno da Sanepar. 

Assistia a esportes, jornais e até mesmo boas novelas, lia jornais e a Bíblia, embora não fosse 
muito praticante da religião. Era católico e ia à missa "às vezes". Aos domingos, Bruno, preparava um 
churrasco ou um carreteiro para a família. 

O casal participava dos eventos sociais e ajudava entidades assistenciais, como. o Lar de 
Idosos. 

Bruno sempre pertenceu ao mesmo grupo político: PTB- MDB- PMDB. Depois de sua 
aposentadoria poderia até pensar em se candidatar a algum cargo eletivo. Para ele o PMDB não deve 
ser um partido de aluguel. 

Ele fazia check-up todos os anos, por exigência da Sanepar e garantia que ia bem, apesar da 
obesidade. Não fazia exercícios fisicos. Sempre que podia, caminhava. Não fumava e só bebia 
socialmente. 

Tinha fé em Fernando Henrique Cardoso: "Sempre admirei Fernando Henrique. É um 
sociólogo e tem postura. Se não der certo com ele ... " 

Bruno Nilo Petrikovski sentia-se orgulhoso de sua função, afirmando que a Sanepar é a estatal 
paranaense que mais vai ao encontro da população. 
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35' Exposição Feira Agropecuári 
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HOMENAGEM· IR; : BRUNO 

"E ·O PO VOl TE A TERRA COMO O ERA, E O ESPIR!TO VOl TE A DEUS 

GIUE O DiõU", 

Com este versi cu lo de Ec:le..siastes 12, 7, cumprimos o doloroso 
dever de nos despedirmos de nosso querido lrm~o. 

BRUNO NILO PETRYCOVSKI 1 nascido em Nova Prata - RS, em 10 de 
Outubro de 1.939. 

Ainda jovem veio para Pato Branco, acompanhando seus pais, de 

saudosa memóriaª 
No final 

militar, na cidade do 
atividades profissionais 

da década de so· {cinq\.\enta}, ingressa 
Rio de Janeiro, de onde retornoL1, 

em nossa cidade!, no ano seguinte. 

na servic:a 
voltando às 

No inicio da década de 60 <sessenta>, embarca parei, o Or'iente 
Médio, em miss~o de paz, convocada pele.ONU, pára assegurar a paz junto ao 
Canal de Suez, retornando dois anos. depoiss Foi nesse per iodo que teve a 
rara felicidade de visitar Roma e ser recebi-do por· Sua Santidade o Papa, que 
na opo1~tunidade lhe concf:!deu indulgência. plenáT"ia. 

Com c~~teza· ~ssas acontecimentos 
gnificativamente, parª lhe atribuir o caráter de hc:imem 

conciliador. 

can.tT'íbLtiram 
pacifico e 

Homem empreendedor, para cá voltando, instala, juntamente c:om 
seu pai~ a Fábrica de Vassouras Araucária, qt.1e funcionou até o ano de 1.972. 
Contin\..\ando seu$ empreendi.merttos, vai e}~ercer suas atividades jLln.ta á 
F.abrica de F'ogôes de seu tio, desempenhando diversas funct'Jes nas empresas da 
familia. 

Nesse per1odo casou-se com Da. Marlene Petrycovski. Da. uni~o 
dos dois, nasceT't;1.m seus filhos; Julc:imara e Bruno Junior, hoje adultos. 

Mas o Bruno n~o se acomodava em nenhuma '!Situac:~o. QueriB 
progredir sempre mais. Queria voar. Alcancar degraus cada vez mais altos. E 
entusiasmado, mesmo depois de _casado e pai de dois filhos, volta a e~tudar. 

E gracas a Da. Marlene, esposa fiel e dedicada, que c:om seu trabalho e 
dedicac~o muito a ajudou, concluiu d -curso superior, là pelo idos de 1980, 
voltando a. e:{erc:er suas atividades em Pato Branco, já como profigsionàl 
liberal, na qualidade de Engenheiro Civil. No ano de 1983, G\SsLrn1e a oeréncia 
regional da SANEPAR, cargÕ que ocupou cc:1m galhardia, ate o mês de ·Janeiro 
deste ano de 1.995~ 

No transcurso desse periodo, sua filha casa-se, e de sua 
t.tni~o nasce BRUNA PANISSON, a única neta do Bruno.· 

A partir de Fevereiro deste ano de 1995, o Bruno, ~ipois de 
i;odas as suas jornadas, consegue sua aposentadoria. 

Foram dois mf'=tses de descanso. Mas de um de$canso i,rrqL1ieto. 
Sim inquieto, pois o Bruno continuava empreendedor e entuai.:i.smado'f. Tantds 
eram os seus projetos. A chácara t~o sonhada, a c:orrstruc~o de uma oficina 
para a F.:!!NDABEM, as melhorias nas asaociacffes de oue paT'ticipava/ o 
desempenha livre e desinteressada.de sua profiss~o, em beneficio de todo$, 
entre outros. 

- --- - -- "- -·-·---~·--1L- - ·-- - ------ - -· - - --~·-- -·--~·-



A SUA MISSPIO! S.i.m, t.:i.lvez ele ntl:o soubesse a extens~o de sua 
miss~o neste n1undo. Mé!.s ele a. tinha. Pois se n~o a. tivesse, poderia ter rios 
deiJ<ado há muito tempo, em ac:iderite sofrido ria fábrica de fogf:Jes; ow. pelas 
doenc:a.s que foi acometido, ou tantos outros motivos. Mas nos deixa agora: 
depois de ter sid6 bom esposo, excelente pai, homem honrado e trabalhador, 
depois de ter socorrido a muitos necessitados e au:~iliado a muitos eJ<cluidos 
com suas intervenc~es junto às entidades em que exercia suas atividades. Com 
certeza f"los deiHa por estar cumprida sua misst(o. 

Muito jovem ainda, é veT'dade! Mas talvez er1cor1tremos ai a 
mensagem que ele ql.~er nos deixar. Pois comecando do nada, encontrou forcas 
para servir ao seu pais, e embora iniciando tardiamente suas atividades, 
consegue construir, em curto espac:o de tempo, uma carreira repleta de 
realizac:efes, nas quais deixou sua marc:a e das quais a maior é sem dt:1vida a 
sua fami 1 ia, através da qt.\al se perpetuar~o suas obras, e sobre a qL1al 
rogamos a Deus que derrame suas benc~os e coriceda-lhes suas luzes para 
sempre. Amém. 
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. . S~êpâf' ~lvufga âS· -~âtiVitlâdes 
Pato Branco - O· gi:, Bruno Petr(fosvski in- ·· ·' Serra, Salgado Filho, e 

rente regionàl para oSu- . fqrmóu q11e,d~cle O iní' Pinhal de:· São Bento .• 
doeste da. Sanepar, Brui · cio do:go.Verng. Â]:;aro . Sarito Anto.nio :do Su-
no P~tpkosvski,.reuniu:a Dias, ás lqcaHdades:de doeste. de'1erão recebe,r 

· i in Pt érísiif pâfb, Sãó Roqúe"do.Chópim, água tratada. Além di&. 
b\ànquen$e·;10' últ.imi> em Pató•Brartco·:e.Con- · to, esta'o em .estudos a 
diá29 dê:~~z~}nbrj>·p~ra .. ciolân~fa,~e !!~!~.!Vista , incorporação do~· siste, 
d1volgar :.o:.selatono . em Perola·p'Oeste pas"· mas de abastecimento 
anual. dasàtividades da. saram are<:eber água en- · daS' lócalidades de· Mar-
Sanepar, 1fo áno;dêJ987 canad.a: Quanto a ques- cfanópolis e SãoPedro 
em toda a região: .. ·· . . : tão dá viabilidade. dos do Florido•em·Sânto An-

. SeguDdo: o relàtóriO.. poços artesianos, o'ge- · tonfo.do' Sudoéste(·'Vilá 
as. cida(les <le, .Salto do rente informou ctue .em Dois Irmãos, Pataíso· e 
Lontra, ;'fifo_rino, Pai-. geral ~.região. Sudoeste O~ro .Vérd'é enf' S.ão 
mas, Capariema, .Santo . não clá S?ndiç.ões para a · Joao; . .. . .. _ . ;";\ 
Antonto do Sudoeste, . perfuraÇao de poços ar- 'A Sane.parestudá'."\:ric 
Ampére e· Marmeleiro tesianos, .e que mais. de d.a a·possibilidade de· irri-
são, atualmente as· que · éinquenta pór cerito de- plantação do abasteci-

· aprçsentam · maiores · 1es tem tendéricia are- !llel)to.de .águaparà di-
problemas como abáste- <luzirem' a produção. versas localídádes n.os 
cimento. de água'. Apesar daprofundida- municípios de Palm,,.s; 

Pa~a. q~e e.s~7 proble: de das perfürações, éstes · Clíopi~zinlfo, São, Jor,ge 
ma seja solucwnado, a poços acabam to.rhando- do Oeste, Salto do. Lon• 
Sareiiar'}êm projeto& de se inviáveis 0çonomica- tta, Francisco '.Beltrão, 

.obras para ·estas· cídà- mente. ·o tínico rnunicí- * Bruno Petrlkosvski Pranchita, Vitorino, Re• 
·d.e•i0.&l!!ld9:.!!IJ.e::S.l!ltQ-d'!·.:: p,il): e!ll' ~}l/<;«JS p()çpS:csão qualidade. da água· é ime- . Quanto. a()S . municípi~ . vêem até 1990,. 4.303 . li- nascença, Salgado Filho, 

• • · 
7 

.·· • • ·: " veis é Marw.<>: !ll'il!!.'l:Í!<!!!.<i..P;;teÇiií_d_i~,. 2-i!~ê~ ~.!!E<i .. ~.~~dó cq:n~: gações em Pato B.ranco Santo. Antonio do Su-
inlcio de. Ob:ra8 irnediafa- lis, que mésrnci com o o problema sanado: Para tru1dososs1stemàsde es- e 2.625 em Francisco doeste; Barracão, Capa
rnerite; Jialrnas: Capane• desligamento das bom- . se ter uma idéia, someri- · gotas sanitários sã'o :pai- Belt.rã. º·. Bru.no Petri-· nema, ltapejara d'Oeste, 
·ma·e Santo·Aritoriio:dQ. · bas, .a .. água: jonra·· em te em Pato Branco exis- mas. Clevelãndia e Co- kosvski informou· ainda Clevelândia; Planalto e. 
Sudoeste já estão· c:Orif abundância. : ·· · tem duzentos póstós de ronel>V'ivida: Este8'. tra- qµe .a água que chega Marmeleiro: · 
<Jbtas· de ··ampliação .·e.m· ··Indago sobre: o exces- coleta de análise ·dtf ác.. balhos estão:sendo reaJi, aos ·usuár.ios pode.1; ser Além •do cloro, a Sai: 
seus·sistemas que após a · · so· de cloro- na·água. da ·gua•; O..possíveiS proble•"··zadosemc<in~êníos.com consumida: · sem. ne •.. nepar distri,bu·i .· á&ífa; 
conclusão levará, res' Sanepar, Bruno Petri- mas que possam haver. as prefe.ituras muriici- nhum prqblerna de fil- fluoretada (para . eVJtar 
pe,ctivamente,. .· um mi' kosvskíc disse que. o~ pa- rá água.consumida pelà ·•· pai&. Pará este àno, as d- . tragem ou fervurá, ·mas cárie) ern onze cidad~s. 
!hão• quinhentos ·mil · drões <dá'·SiÍriepár se- populaçao ocorrem geral- <!ades de ·Pato Branco e há. pessoas qu.e p•eferem sudc>estiras, .e em brev;Q 
litros de água a.estàs ci' guem a risca.as determi- mente pela falta ou m:\ Francisco Beltrão darão · usar filtros para maior as demais tamb~m rec~7• 
dades. Já para Ampere. e nações da Organização limpeza das caixas d'á- . fníCio as obras de insta- segurança. berão. este trataméll~<;r;, 
Marmeiefro. as obras se- M u .n d i ai d a Saúde gua. · · lação dó· sistema de es-· Isto representa um atei):; 
rao ·licitadas nos próxi- (OMS), sendo que qual- goto sanitário. Para este ano de 88 as · di~ento á cerca de 1'62' 
mos meses. que.r irreizídaridade na ESGOTO SANITÁRIO Estes projetos pre- loc;didades de· Flor da .mil pessoas. 

---~--

.. 



PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 215/2014 

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 Bruno Nilo Petrikovski", a via pública situada no 
Loteamento Capelezzo, 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, conforme 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. 

anco, {i agosto de 2.014. 

lc C.::\ I~ ?-e -.~ 
_ sé ena o ónt~1rõâo Rosário 

( Assessor Ju 'dico \ __----.... 

~ '\ 
Luciano Belf a \ 

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 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Parecer ao Projeto de Lei n2 215/2014 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar 
e emitir parecer ao Projeto de Lei n!! 215/2014, de 20 de agosto de 2014-
Denomina via pública de "Bruno Nilo Petrikovski". 

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 Bruno Nilo Petrikovski", a via pública situada no 
Loteamento Capelezzo, Bairro Fraron, em Pato Branco - Estado do Paraná. 

A proposição tem por finalidade denominar referida via públic~ 
agraciando- a com nome do cidadão acima referenciado, conform&. 

" comprovam as informações e documentos anexos. ,,;· 
Em relação à proposição em tela, verificando as informações que &. 

referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma 
ilegalidade. Após análise, emitimos PARECER FAVORÁVEL à tramitação de?,'. 

>'·' 
presente Projeto de Lei. '9i~ 

b 
~ 

É o parecer, Salvo Maior Juízo. ~ 
Pato Branco, 27 de agosto de 2014. ~ 

()!) ~ 
José G;lso~~va- PT S 

/R4!1!f:s 
1 (Membro) 

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



PROJETO DE LEI Nº 215/2014 

Denomina via pública de "Bruno Nilo Petrikovski". 

Art. 1º Fica denominada de "Bruno Nilo Petrikovski", via pública localizada no 
Loteamento Capelezzo, 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 215/2014, de autoria do vereador Laurindo 
Cesa - PSDB. 

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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.• ~~~ti1ª'~!f'E'~.~:~~;~~~t~~"~'J4º"''~P7:~'õ. . 
AJ1; I ~'FÍi::'i/dênOmÍnada dei1BnÍnà .1'1Uó P~trlko;ro;: viá P.llhfü:a JC?_caji_z~u.~,~-.1}()_ _ 
-Lote~;~t~_~)~~iBIDl;i(fFfi®Ii!~hf Piitõ- ~MOO}~~;"··"'"" '+ ~\::;e ··-'" 

Pará~~~iq>._,Q-~~-~!i_Ye> .b!~.\~i~-~empl~(a _reJ~tjlia __ via:~~h)içi __ fQll~~ri;_-:
do a ~~otninação iiid_iqtd~-!1º ~capU,t": deste ~go, n_~J~~-~.-:~~\30,:{Wta) llilis,'"' 
co~t,a-~~s:e~ publicação da presente_ lei._ -- _ )_ _ _ 

: Art. 2: ~tà __ Lei entra em vigo:Í n_~ d_ata: _de-s:ua-publicação. _ _ __ ... -,::A<,- _r r; 
Esta Lei ·aecorre dó Ptojét~ :de·Lei n°·215/2_014, de _autoria do verê.l<loi'-1Lli.Uriri~ ;r 
doC~à.--. 

Gabineté-dO Prefeito, 9 de'seiembro de 2014. 

~'.,: ..•. •.•.<.:·,,,:-.--,_:,- ,,__ _-AlÍ~.~-~<!~citjn__ , - - - ,,, . .,,,. ''F\PlefeitO-·--: 



Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 

#Mâ#âi'''H!ld&@IM!iMl·'MiM'·':'tt;1~r9. 
LEI Nº 4.410, DE 9 DE SETEMBRO OE 2014 

Denomina via pública de "Bruno Nilo Petrikovskr. 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte Lei: 
Art. 1Q Fica denominada de "Bruno Ni!o Petrikovski", via pública localizada no Loteamento 
Capelezzo, Bairro Fraron, em Pato Branco, Paraná. 
Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida via pública contendo a 
denominação indicada no "capur deste artigo, no prazo de 30 {trinta) dias, contados da 
publicação da presente !ei. 
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta Lei decorre do Projeto de lei nº 215/2014, de autoria do vereador Laurindo Cesa. 
Gabinete do Prefeito, 9 de setembro de 2014. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 

Pubr1cadoem __ , __ , __ 

Ed1Ç<'!o·--~----~
DIÁRIO ELETRÓNICO DOS MUNICiPIOS DO 

SUDOESTE Dó PARANÁ-DIOEMS 

Publicado em __ , __ , __ 

Edição; Pag: ·a· __ 

JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICiPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 12/09/2014. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código Identificador no site: 

http://amsop.dioems.com.br 
Página 1 



PROJETO DE LEI Nº 215/2014 

RECEBIDA EM: 20 de agosto de 2014 

SÚMULA: - Denomina via pública de "Bruno Nilo Petrikovski". 
(localizada no Loteamento Capelezzo, Bairro Fraron, em Pato Branco). 

AUTOR: Vereador Laurindo Cesa - PSDB 

LEITURA EM PLENÁRIO: 20/08/2014 

DISTRIBUÍDO À COMISSAO DE JUSTIÇA E REDAÇAO EM: 27/08/2014 
Relator: Claudemir Zanco - PROS. 

VOTAÇAO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇAO: 03/09/2014-Aprovado com 10 (dez) votos e 1 (uma) ausência. 
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, Laurindo Cesa - PSDB, Leunira 
Viganó Tesser - PDT e Vilmar Maccari - PDT. 
Ausente: Raffael Cantu - PCdoB. 

SEGUNDA VOTAÇAO: 08/09/2014 -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, Laurindo Cesa - PSDB, Leunira 
Viganó Tesser - PDT, Raffael Cantu - PCdoB e Vilmar Maccari - PDT. 

REDAÇAO FINAL: Ofício nº 431, de 09 de setembro de 2014. 

Lei nº 4410, de 9 de setembro de 2014. 

PUBLICADO no jornal Diário do Sudoeste, edição nº 6178, de 12 de setembro de 2014, 
p. B6; e no sítio http://amsop.dioems.com.br/ edição nº 682, de 12 de setembro de 
2014. 

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


