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Excelentíssimo Senhor 
GERALDO EDEL DE OLIVEIRA 

Estado do Paraná 

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador infra-assinado CLAUDEMIR ZANCO- PDT, no uso de 
suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação do 
douto Plenário e solicita apoio dos nobres pares para a aprovação do 
seguinte Projeto de Lei: 

Projeto de Lei n!! :?:!.~./2016 

Súmula: Denomina via pública de "GERDA EDITH 

SCHMIDT". 

Art. 1º. Fica denominada de "GERDA EDITH SCHMIDT", via 
pública localizada no Loteamento Toniolo VI, em Pato Branco. 

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

revogadas as disposições em contrário. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pat ranco, 6 de novembro de 2016. 

Rua Arartgbóia, 491 - Fone: {46) 3224-2243 - 85505-030 - Pato Branco Paraná 
Site: m-JW.camarapatobranco.com.br- e-mai1: legislalivo@camarapatobranco.com.br 
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Estudo do Paraná 

JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei visa nominar via pública em nome de 
"GERDA EDITH SCHMIDT", pois através da sua biografia, o mesmo faz jus a 
esta homenagem, contando a sua história e a sua representatividade para o 
nosso município. 

Rua Ararigbóia, 491 - Fone: (46) 3224-2243 - 85505-030 - Paio Branco Paraná 
Si te: WNW.camarapatobranco.com.br- e-mail; legislalivo@camarapatobranco.com.br 



GERDA EDITH SCHMIDT 

Gerda Edith Schmidt, filha de Paulo E Edda Schmidt. 
Nasceu no dia 20 de janeiro de 1926, no município de Lagoa Vermelha, Rio 
Grande do Sul. 
Gerda ficou órfão de mãe aos 7 anos e assim ajudou o pai na criação dos 
irmãos menores até o pai casar novamente. 
Na década de 1940, ainda menina, veio para Pato Branco, juntamente com sua 
família vindos do município de Carazinho-RS, sendo que a família instalou a 
primeira pensão (hotel), localizado na ma Guarani, proxuno a praça 
Presidente Vargas. Foi sua família que trouxe para Villa Nova a primeira bola 
de futebol. 
Aqui Gerda ajudou o pai na confecção de tabuinhas para o telhado da 
primeira igreja católica edificada no município. 
Na década de 1950, seu pai, mudou-se para Mangueirinha-PR, sendo que 
Gerda foi cometida de um câncer no estômago e como aqtlÍ não haviam 
recursos suficientes para o tratamento foi para Curitiba-PR. 
Retornando do tratamento médico, passou a residir com a família do Senhor 
Irineu Bertani (pai do Nelson Bertani), pennanecendo até seu falecimento. 
Exerceu a profissão de costureira, também copiava figuras (riscos) para as 
pessoas bordarem. 
Gerda sempre foi muito religiosa e com espírito caridoso, ajudava as pessoas 
que a procuravam, fazendo remédio fitoterápicos (chás) para anemia, 
amarelão e bronquite. Foi uma, como muitos pioneiros, colaboradora na 
constmção e festas da igreja matriz São Pedro Apóstolo, vendia rifas e fazia 
cucas. 
Aos 60 anos de idade, desenvolveu o dom de curar as pessoas através de 
orações e benzimentos, sendo que centenas de pessoas foram atendidas por 
ela. Benzia de anemia, netvo ciático, amarelão, cabreiros, dentre outros 
males, que naquela época devido a falta de médicos e dinheiro eram comuns 
serem tratados dessa fonna. 
As doações obtidas com as orações eram destinadas para ajudar as pessoas 
necessitadas. 
Faleceu em 21 de junho de 2009, de A VC- acidente vascular cerebral. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
Site: YNtW.camarapatobranco.com.br · e-mail: legislalivo@camarapalobranco.com.br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Paraná - Munlcipio e Comarca de Pato Branco 

CARTÓRIO VIEIRA - REGISTRO CIVIL 
cs:f'I'JIL,t·-'Y;~,.y,.,_ &;m".,.,_,. _ _ -~ _ _ _ __ Jr~ym·/,;, rY;wu~,.,., 

nu~ar '[/Jt'.NIJr YJ.-:rú/f4,~t7 -"'flr/JoW r.Yrrnulrtz r;'Y,h.vr 5tbslitW 

Rue Iguaçu. 476- 4° Anda.-- Sala 405- CEP 85.5_01-070- Fone (46) 3225-2455 

CERTIDÃO DE ÓBITO N° 13.163 

LNfo:C-031 Folha: 055 Termo: 013163 

CERTIFICO que, do livro, folha e termo citados de ASSENTO DE ÓBITO, deste Oficio, 

consta que foi lavrado no dia 21 de junho de 2009, o assento de Óbito de*!.*!.*.*.*.*!!.".*.*.*.* 

** GERDA EDITH SCHMIDT ** 
do sexo feminino, aposentada, estado civil solteira, natural de lagoa Vermelha-RS, residente e 

domiciliada na Rua Jaciretã,. 140- Centro, em Pato Branco-PR, com oitenta e três (83) anos de 

idade, nascida aos vinte dias do mês de janeiro do ano de um mil e novecentos e vinte e seis 

(20/01/1926). Filha de PAULO SCHMIDT e de EDDA SCHMIDT, ambos falecidos. Falecida aos 

vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e nove (20/0612009), às vinte e uma horas e vinle 

e cinco minutos (21:25hl,., no Hospital São Lucas, em Pato Branco-PR. O atestado de óbito foi 

firmado pelo Dr. Ander$On André Mayer, CRM n° 23202, dando como causa da morte: Choque 

Séptico, Broncopneumonia, AVC. O sepultamento será realizado no Cemitério Bairro Bortot 

nesta cidade. Foi declarante: Nelson Bertaní, brasíleiro, solteiro, natural de Pato Branco/PR, 

nascido no dia 22101/1961, Técnico Agrícola. portador da Cédula de Identidade n° 2133191 

SSP/PR, residente e domícílíado na Rua Jolio Pessoa, 1028, Bairro Santa Terezinha, Pato 

Branco-PR. Pelo declarante foi-me dito, que a falecida não deixou bens a inventariar e nem 

testamento, e que a mesma era efeítora. Apresentou-me a Declaração de Óbito do Ministério da 

Saúde n° 8314437. CPFJMF n° 627.748.169-04. Carteira de Trabalho no 34030 Série 00009/PR. 

Ob N • N d . t * * * * .. 1ft * * * ... * • * * * ... * ~ * • * * * .. * * * * * * • * * * * * • * • * * * * * * servaçao. a a cons a, ........•.................................. , . 

.. * * • 

Pato Branco, 21 de junho de 2009 . 

. . ·. €tWJil//}- , ~n·~-~ 
~;~·~ra · · {z ' eu Batista' de Oliveira 

REGISTRO ciVIl Escrevente Juramentado 
~~~ 

o. Oficial /f 
,'Jc) Fone: 322U039 • 
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LOTEAMENTO TONIOLO VI 

ENOEREÇO P/ QUINHÃO NO 07 

PROJETO URBANISTICO DE LOTEAMENTO 

ESTATISTICA 

DATA 

PROJETO DE ARBORIZAÇilO 
DETALHES DE CALÇADA 

JULHO LAUANA 

LOTE QU,._ 

CIDADE 

PATOBRANCO-PR 

OBS. 

A"REA TOTAL. 
79.884,03m• 

u 
04/05 

-----------



PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI N° 212/2016 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Claudemir 
Zanco - PDT, obter o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para 
denominar de "Gerda Edith Schmidt", a via pública localizada no 
Loteamento Toniolo VI, em Pato Branco - Pr. 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, agraciando
a com nome da cidadã acima referenciada, confonne comprovam as 
informações e documentos anexos. 

É o brevíssimo relatório. 

A proposição está acompanhada de mapa do Loteamento Toniolo VI, em 
atendimento ao que dispõe a Lei n° 4.186, de 20 de novembro de 2013. 

Pelo que se denota, os documentos e infonnações anexas ao Projeto de Lei 
em téla, buscam evidenciar o mérito da homenagem, conforme reza o artigo 
3° da Lei n° 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. 

Para efeitos da mencionada legislação municipal, considera-se logradouro 
público, as ruas, avenidas, travessas, passagens, vias de pedestre, vielas, 
rotatórias, passarelas, praças, parques, alamedas, largos, becos, ladeiras, 
viadutos, pontes, túneis, estradas ou caminho de uso público. (art. 7°) 

A matéria atende as prescrições contidas na Lei n° 2.347, de 15 de junho de 
2004 e suas alterações, razão pela qual opinamos em exarar parecer favorável 
a sua regimental tramitação, competindo as comissões permanentes 
procederem a análise da mesma sob o enfoque mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Pato Branco de dezembro de 2.0 16. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e·mall: !egislatlvo@wln.com.br- site: W\WI.camarapalobranco.com.br 



COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
Parecer ao Projeto de Lei nº 212/2016 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar 
e emitir parecer ao Projeto de lei nº 212/2016, de 21 de novembro de 2016-
Denomina via pública de "Gerda Edith Schmidt". 

O Vereador Claudemir Zanco-PDT, apresentou o Projeto de Lei em 
epígrafe através do Projeto de lei nº 212/2016, que tem por objetivo obter o 
apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para denominar via pública de 
"Gerda Edith Schmidt", via pública localizada no Loteamento Toniolo VI, em 
Pato Branco, Paraná. 

A proposição tem por finalidade denominar a referida via pública, 

agraciando-a com nome do cidadã acima referenciada. I 
O Projeto de Lei está em consonância com a Lei no 2.347, de 15 de junho 

de 2004, que estabelece critérios para a denominação de próprios, ruas e 
logradouros públicos do Município de Pato Branco e suas alterações. k 

Em relação à proposição em tela, verificando as informações que o · 
referido Projeto de Lei visa estabelecer, não foi observada nenhuma ~~ 
ilegalidade. Pelo interesse público e pela sua legalidade, optamos por exarar ~ 

PARECER FAVORÁVEL, à sua aprovação por esta Casa de Leis. ! 

Aug~ho Polazzo- PROS 
(Membro) 

r ~~~~PT 
(Presidente) 

José 

w~ 
É o parecer, Salvo Maior Juízo. ~ · 
Pato Branco, 5 de deze · ro de 2016. ~ 

- PCdoB 
(Membro) 

5 

Rua Ararlgbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Pato Branco Paraná 
e-m ali: legislativo@ camarapatobranoo.com.br - stte: YMW.camarapatobranco.com.br 



PROJETO DE LEI N" 212/2016 

Denomina via pública de "Gerda Edith Schmidt". 

Art. 1" Fica denominada de "Gerda Edith Schmidt", via pública localizada no 
Loteamento Toniolo VI, em Pato Branco. 

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

Esta Lei é de autoria do Vereador Claudemir Zanco - PDT. 

Rua Araribóia, 491- Fone: (46) 3272-1500-85501-262- Pato Branco- Param! 
site: www.camarapatobranco.com.br- e·mail: legislalivo@camarapatobranco.com.br 
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Segunda-Feira, 19 de Dezembro de 2016 

Diário Oficial dos Municípios 
do Sudoeste do Paraná-DIOEMS 

lnsliluldo pela Resolução 001 de 04 de Outubro de 2011 

LEI N° 4.917, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016 

Denomina via pública de "Gerda Edilh Schmidt'. 
A Câmara Municipal de Paio Branco, Estado do Paranâ, aprovou e eu, Prereilo, sanciono 
a seguinte Lei: 
M. 1° Fica denominada de "Gerda Edith Schmidt", via pública localizada no Loteamenlo 
Toniolo VI, em Paio Branco. 
M. :20 Esla Lei enlra em vigor na dala de sua publicação. 
Esta Lei é de autoria do Vereador Ciaudemir Zanco. 
Gabinete do Prerelto, 13 de dezembro de 2016. 
AUGUSTINHO ZUCCHi -Prefeito 
Pl..blio;adoem __ , __ , __ 

Ed1ç.kl: =c=;:c;::c=::-c==c::. 
O!ARto ELETRÕNICO DOS MUNK:/PIOS DO SUDOESTE DO 

PARANÁ-DIOEUS 

""""""'~--' --'-
Edoção; Pág:'B' __ 

JORNAl DIARlO DO SUDOESTE 

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPiOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 19/1212016. 
A verificação de autenticidade da matéria poda ser feita informando o código Identificador no site: 

http:flamsop.d/oems.com.br 

~ 
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Estado do Paranã 

PROJETO DE LEI N° 212/2016 

RECEBIDO EM: 21 de novembro de 2016 

SÚMULA: Denomina via pública de "Gerda Edith Schmidt". 
(via pública localizada no Loteamento Toniolo VI, em Pato Branco, Paraná) 

AUTOR: Claudemir Zanco - PDT 

LEITURA EM PLENÁRIO: 21 de novembro de 2016. 

DISTRIBU[DO À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 5 de dezembro de 2016 
RELATO R: Vilmar Maccari - PDT 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 7 de dezembro de 2016 -Aprovado com 11 (onze) votos. 
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PDT, Clóvis Gresele -
PSC, 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. 

SEGUNDA VOTAÇÃO: 12 de dezembro de 2016- Aprovado com 11 (onze) votos. 
Votaram a favor: Augustinho Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PDT, Clóvis Gresele -
PSC, 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. 

REDAÇÃO FINAL: Offcio n° 495, de 12 de dezembro de 2016. 

SANÇÃO: Lei n° 4917, de 13 de dezembro de 2016. 

PUBLICAÇÃO: Publicada na página B4 do Jornal Diário do Sudoeste, Edição n° 6785, de 17 
e 18 de dezembro de 2016 e no sítio http://amsop.díoems.com.br/ edição n° 1254, de 19 
de dezembro de 2016. 

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


