
AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 
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O Vereador infra-assinado, ÊNIO RUARO - PR, no uso de suas prerrogativas § 
b legais e regimentais apresenta para a apreciação do douto Plenário desta Casa 

Legislativa e solicita o apoio dos nobres pares, para a aprovação do seguinte il 
Projeto de Lei: ~ 
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PROJETO DE LEI Nº ~Sd'/2015 

via pública de 
Súmula: Denomina··~ 

"Gracioso Martinello". \ ):.: 

Art. 1 º Fica denominada de "Gracioso Martinello", via pública localizada no 
Loteamento Vila Matilde 01, Pato Branco, Paraná. 

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

Pato Branco, 16 de outubro de 2015. 

Vereador PR 

e-mail: legislativo@camarapatobranco.com .br - site: www.camarapatobranco.com .br 
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BIOGRAFIA: 

Gracioso Martinello, filho de Pedro Martinello e Maria Peruque 
Martinello. Nasceu no dia 1 º de julho de 1926 no município de Araraguá, Santa 
Catarina. Em 1937, com sua família vieram para Pato Branco. 

A família vivia da agricultura, serraria e moinho. 
Casou-se em 30 de agosto de 1948 com lolanda Fraron. Tiveram os 

filhos; Soely, Maria Salete, Salvatina e José Martinello. 
No parto do filho José em 1957, lolanda faleceu prematuramente com 26 

anos por complicações pós-parto. Na época por falta de recursos não foi 
atendida a tempo. 

Seu pai junto com os filhos montou uma serraria que foi nominada 
Serraria Irmãos Martinello. 

Como a região era habitada por pessoas da mesma família, passou a 
ser nominada de Linha Martinello, situada na região de Caçadorzinho, inclusive 
a estrada se chama Martinello. 

No entanto nem todos da família se dedicaram ao serviço da serraria 
deixando o gerenciamento para Gracioso Martinello. 

Gracioso casou-se novamente quatro anos depois com Loudes Signore. 
Tiveram os filhos: Celestina, Josemar e Sandra Mara Martinello. 

Na década de 70 a serraria empregava cerca de 20 famílias que 
moravam no pátio da mesma. Assim vivia uma sociedade solidária com os 
sócios e funcionários. Como o número de crianças era grande construíram na 
própria empresa uma escola e contrataram uma professora para escolarizar os 
filhos dos funcionários. A escola foi denominada de Escola Maria Martinello. 

O prefeito sem consultar os proprietários, nem valorizar o trabalho 
voluntário e a história construída, mudou o nome para Escola Rural Maria 
Mafessoni e devido aos desentendimentos e protestos a escola saiu do pátio 
da serraria. 

Na década de 80 montou em Pato Branco um depósito de madeiras para 
atender melhor seus clientes com vendas no varejo. As vendas também eram 
feitas em depósitos de madeira em Taubaté-SP e São Paulo, capital. 

Como os pinheiros de propriedade da firma que eram em torno de vinte 
mil, foram acabando e também terminaram os pinhais da região, a serraria, 
beneficiamento e fábrica de tacos e aberturas que a empresa possuía foram 
fechadas. 
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Gracioso partiu então para a criação de gado e constituiu uma fazenda 
na Linha São Pedro próximo a Candói-PR. 

Gracioso faleceu no dia 11 de outubro de 2006 de infarto. 

Pato Branco, 16 de outubro de 2015. 

Enio Ruaro 
Vereador PR 

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



1-4IVRO 

ESTADO DO PARANA 
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Estado do Paraná 

PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 188/2015 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Ênio Ruaro 
- PR, obter o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para denominar de 
"Rua Gracioso Martinello", a via pública localizada no Loteamento Vila 
Matilde 1, Bairro São Francisco, 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 Vila Matilde O 1, 
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. 
/\ 

Pato Branco, 70 üe outubro de 2.015. 

1 ~ f?-e-,,,o~~ 
............. _____ nato Monteiro do Rosário 

Ju:Hdi~o ·~ 

r \ 
Luciano Beltra , \ 

\~\ \ ' 
Procurador Legf'~®ivo\ 

"\J 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 188/2015 

TIPO DE MATÉRIA: Projeto de Lei. 
ORIGEM: Legislativo Municipal. 
PROPONENTE: Vereador Enio Ruaro - PR 
PROTOCOLO GERAL: 024636-1/1 
ASSUNTO: Denominação de via pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/10/2015 
CIENTE DO RELATOR: 21/10/2015 
RELATOR: Vereador Laurinda Cesa - PSDB. 

SÍNTESE 

Através do Projeto de Lei nº 188/2015, o Vereador propõe a 
denominação de ''Gracioso Martinello", via pública localizada no Loteamento 
Vila Matilde 01, Bairro São Francisco, Pato Branco/PR. 

RELATÓRIO 

O Vereador proponente em 16 de outubro de 2015 protocolou na 
Secretaria da Câmara Municipal, projeto propondo a denominação de 
''Gracioso Martinello", via pública localizada no Loteamento Vila Matilde 01, 
Bairro São Francisco, Pato Branco/PR. 

CONSIDERANDO que o Projeto de Lei tem o objetivo denominar 
referida via pública, agraciando-a com nome do cidadão acima referenciado. 
Gracioso Martinello, nasceu em 01 de julho de 1926, no município de 
Araguá/SC. No ano de 1937, juntamente com sua família vieram a Pato 
Branco. A família vivia da agricultura, serraria e moinho. Em 30 de agosto de 
1948, casou-se com lolanda Fraron, e tiveram os filhos: Soely, Maria Salete, 
Salvatina e José Martinello, porém no parto do filho José em 1957, lolanda 
faleceu por complicações pós-parto. Seu pai, juntamente com os filhos, 
montaram uma serraria que foi denominada "Serraria Irmãos Martinello". 

Como a região em que vivia era habitada por pessoas da mesma família, 
passou então a ser nominada de Linha Martinello, na região de Caçadorzinho, 
inclusive a estrada se chama Martinello. Casou-se novamente quatro anos 
depois com Lourdes Signore, com a qual teve os filhos: Celestina, Josemar e 
Sandra Mara Martinello. 

Na década de 70 a serraria empregava cerca de 20 famílias que 
moravam no pátio da mesma. Assim vivia uma sociedade solidária com os 
sócios e funcionários. Como o numero de crianças era grande construíram na 
própria empresa uma escola e contrataram uma professora para escolarizar os 
filhos dos funcionários. Sendo denominada de Escola Maria Martinello. No 
entanto o prefeito da época, sem consultar aos proprietários, mudou o nome 
para Escola Rural Maria Mafessoni, devido aos desentendimentos e protestos 
a escola saiu do pátio da serraria. 
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Estado do Paraná 

Gracioso Martinello, na década de 80 montou em Pato Branco um 
depósito de madeiras para atender melhor seus clientes com vendas de varejo, 
que também eram feitas em depósitos de madeira em Taubaté/SP e São 
Paulo/SP. Porém, com a diminuição dos pinheiros de propriedade da firma 
foram acabando, as empresas foram fechadas. Gracioso partiu então para a 
criação de gado e construiu uma fazenda na Linha São Pedro, próximo a 
Candói/PR. Faleceu na data de 11 de outubro de 2006. 

CONSIDERANDO que a proposição está plenamente fundamentada com 
os documentos indispensáveis e necessários para a sua análise tais como a 
Biografia, Cópia da Certidão de Óbito, cópia do referido mapa e de 
fundamentado Parecer Jurídico desta Casa de Leis, o Relator da Comissão de 
Justiça e Redação, após análise criteriosa da matéria em tela, concluiu por 
emitir parecer FAVORÁVEL ao projeto de Lei e encaminhá-lo ao setor 
competente para prosseguimento e após, para apreciação e deliberação em 
Plenário. 

É o Relatório. 

CONCLUSÃO 

Concluímos por emitir parecer FAVORÁVEL ao projeto de lei nº 
188/2015. s.m.j. 

Pato Branco, 28 de outubro de 2015. 

Vilmar Maccari - PDT 
Membro 

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85.501-262 - Pato Branco - Paraná 
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PROJETO DE LEI Nº 188/2015 

Denomina a via pública de "Gracioso Martinello". 

Art. 1 º Fica denominada de "Gracioso Martinello", via pública localizada no 
Loteamento Vila Matilde 01, em Pato Branco, Paraná. 

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

Esta Lei é de autoria do Vereador Enio Ruaro - PR. 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
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Quarta-Feira, 18 de Novembro de 2015 

Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 

Instituído pela Resolução 001de04 de Outubro de 2011 

LEI Nº 4.696, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2015 

Denomina a via pública de "Gracioso Martinello". 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Par('lná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte Lei: 
Art. 1 º Fica denominada de "Gracioso Martinello", via pública localizada no Loteamento 
Vila Matilde 01, em Pato Branco, Paraná. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 
Esta Lei é de autoria do Vereador Enio Ruaro. 
Gabinete do Prefeito, 16 de novembro de 2015. 
AUGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 

Publicado em __ / __ / __ 
Publicado em __ / __ / __ 

Edição: Pág: "B" __ 
DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO Edição:----
PARANÁ-DIOEMS JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 

Cod165i32 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 18/11/2015. 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: 

http://amsop.dioems.com.br 
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