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Estado do Paranii 

Exmo. Sr. 
Geraldo Edel de Oliveira 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador Vilmar Maccarl - PDT, infra-assinado no uso de suas atribuições legais, 
submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato Branco o seguinte Projeto de Lei: 

Projeto de Lei n• i'1 &' / .J.O·I~. 

Denomina via pública de "Tobias José 
Nesl". 

Art. 1• Fica denominada de "Tobias José Nesl", via pública situada no 
Loteamento COOHAPAB 11, Bairro Aeroporto no Municfpio de Pato Branco. 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Pato Branco, 15 de agosto de 2016. 

PROPONENTE: 

~~ 
Vllmar Maccarl 
Vereador- PDT 

Rua Araribóla, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-260 Pato Branco Paraná 
e·mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- slte: www.camarapatobranco.com.br 



Estado do Parana 

JUSTIFICATIVA 

Feliz é a cidade onde seus governantes são gratos ao trabalho e pioneirismo de seu 

povo. 

Buscamos com o presente Projeto de Lei atender uma solicitação justa da Famllia 

Nesi, através da denominação de uma via pública situada no Loteamento COOHAPAB 11 no Bairro 

Aeroporto, com o nome de Tobias José Nesi. 

A presente denominação homenageia um membro de uma família tradicional e 

pioneira de nossa cidade, assim as futuras gerações saberão quem foram os pioneiros que com 

suas famllias iniciaram a história deste municlpio pujante. 

Assim, contamos com o apoio dos colegas vereadores e do Poder Executivo para 
esta justa homenagem. 

Pato Branco, 15 de agosto de 2016. 

~ 
Vereador- PDT 

Rua Araribóla, 491 Fone: (46) 3224-2243 85501-260 Pato Branco Paranâ 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- slle: www.camarapatobranco.com.br 



Estado do Paraná 

HISTÓRICO -TOBIAS JOSÉ NESI 

Tobias José Nesi nasceu em Pato Branco- Estado do Paraná, aos 27 dias do 
mês de novembro de 1996. Filho de Leonir José Nesi e Claudia Ribeiro de 

Camargo. 
Seu pai, Militar do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná, sua mãe dona de 

casa, Tobias morou e viveu na Rua Caetano Munhoz da Rocha, 460, Bairro 
Menino Deus em Pato Branco. 

Tobias nasceu, viveu e morreu em sua cidade natal Pato Branco, há qual muito 
amava. Iniciou e concluiu seus estudos do primário ao ensino médio em escolas 

públicas da cidade, atualmente era acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da 
FADEP, onde mesmo estando doente, conciliava a vida de internamentos em 

hospitais com a vida acadêmica e sonhava em um dia erguer o diploma de sua 
· formatura. 

Tobias ainda criança, descobriu que era portador de uma doença que ataca e 
mata milhões de pessoas no mundo, a leucemia. Desde a descoberta da doença, 
Tobias iniciou o tratamento a fim de vencer esse mal. Foram cinco anos de uma 
incansável batalha, a qual chegou ao fim em data de 30 de setembro de 2015, 

onde por volta das 19h30min, Tobias não mais resistiu e faleceu em casa 
hospitalar de sua cidade. 

Tobias era apenas um jovem, com 18 anos de idades, e era dono de um circulo 
de amizades que demonstrava o quanto era querido e amado por todos. Nunca se 

deixou abalar pela doença que tinha. Foi sem sombra de dúvidas, um guerreiro, 
um herói que lutou com todas as suas forças para viver. Sempre com um sorriso 
no rosto, erguia a cabeça e dizia em bom e alto tom que "estava bem" que "iria 

ficar bem". 
Tobias fez despertar em muitos, o espírito de doação, de solidariedade em ajudar 
ao próximo. Inúmeras campanhas de doações de sangue e medula óssea foram 

feitas a fim de ajudar a salvar a vida de Tobias. Essas campanhas fizeram crescer 
o número de doadores junto ao Hemonúcleo de nossa cidade e em diversas 

outras, uma vez que mesmo quando os doadores não eram compativeis com as 
necessidades de Tobias, as doações eram feitas da mesma forma e acabavam 

por ajudar outras pessoas que também necessitavam. 
Mesmo já falecido, Tobias continua a despertar esse espfrito doador, onde nós, 
os amigos que ficamos, continuamos a lutar pela causa, e é visível nas redes 

sociais a campanha "Propague o Bem", onde usamos o Tobias como símbolo a 
essa luta. 

Pela sua curta passagem por esta vida, Tobias mostrou ser uma pessoa incrível, 
a sua garra, sua força de vontade e a esperança de viver, sua correta postura de 

bom filho, um bom amigo e acima de tudo perseverante que foi, é a maior 
herança que Tobias nos deixou e com toda a certeza, deixa um grande legado a 

todos os portadores de leucemia. 
Em anexo a este Projeto de Lei cópias de algumas campanhas de doações 

realizadas e incentivadas à doação de sangue e medula óssea despertadas por 
Tobias. 

Rua Araribóla. 491 Fone: {46) 3224·2243 85501·260 Pato Branco Paraná 
e-mail: leglslatlvo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br ~ 
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RELEVANTE E 
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Tweelar 

• Decorações 
·Rosas 
·Orquídeas 
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·Café d,; Manhã 

I '· •. •• J 11 '•' • 

1a: 1210312015- Atuaizado em12103/2015- 07h22 

MOSTRE OUE A 
SOLIDARIEDADE 
ESTÁ NO SEU SANGUE. 
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·a 

rios 

3 0\sque Flor 
49.3340217 
49.9947.9972 

fb..s COialil &ri.»o. s:Jl 
P~ aloPiana'IEria StO. 

PESC'<.JiS.t.-. 

·-/- t ~ 

f ~\ 11 I I 1ll ·~ 1 

49.9977-9882 

ElyiPiRE 

A melhor 
internet 
àa re2iào 

c--
o;::=:sRealiz:c 
EAVIÇOS AUTDIYIDTIVO! 

Compareça ao Hemocentro de sua cidade, fale que você quer fazer os 
exames de compatibilidade para ser doador de médula para ajudar a 
salvar a vida do Tobias Nesl. 
Uma campanha dos amigos do Tobias do Grupo 600ml .... Pato Branco- PR. 
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Luta pela Vida: Campanha pede doação de medula óssea para jovem 
patobranquense de 18 anos 

12/03/2015 

Uma campanha nas redes sociais tomou conta da região nos últimos dias em prol da vida do jovem Tobias 
N es~ de 18 anos, morador de Pato Branco (PR). 

Há quatro anos Tobias luta contra um câncer no sangue (leucemia). De acordo com o Grupo 600ml, também 
da cidade de Pato Branco, o jovem necessita de um doador de medula óssea com urgência. "É uma corrida 
contra o tempo, convide seus amigos·, Jàmiliares, colegas de trabalho, mobilize seus grupos nas redes sociais 
e vamos Jà:zer o cadastro de doador de medula óssea. É rápido seguro e não dói", diz a publicação do grupo 
na rede social Facebook. 

As doações podem ser realizadas no Hemocentro de Pato Branco, basta afinnar que deseja Jàzer o exame 
( para doar medula e ajudar o Tobias Nesi de Pato Branco. 

(, 

Tobias é estudante de urna 1àculdade de Pato Branco, onde também é conhecido de vários lourencianos que 
também aderiram à campanha. 

Medula ós"sea 

Quando se 1àla de transplante de medula óssea, estamos nos referindo a um procedimento cllnico que 
possibilita retirar parte da medula alojada na cavidade interna de vários ossos, aquela parte que no esqueleto 
dos bovinos, por exemplo, chamamos de tutano. 

A medula óssea é furmada por tecido gorduroso no qual são 1àbricados os elementos figurados do sangue: 
hemácias ou glóbulos vermellios, glóbulos brancos e plaquetas. 

No entanto, ela pode entrar em :fàlência e não ser mai<; capaz de produzir as células do sangue ou pode ser 
destruida completamente durante o tratamento de determinados tipos de câncer que exigem altas doses de 
medicamentos quimioterápicos e/ou de radioterapia. Em situações como essas, o transplante alógeno de 
medula óssea pode ser a única maneira de salvar nruitas vidas. 

O procedimento é bastante simples. Colhe-se uma pequena quantidade de células progenitoras da medula 
óssea do doador e injeta-se no sangue pemerico, na veia do receptor. Através da circulação, essas células 
atingirão o interior dos ossos, lugar onde mais gostam de viver, começarão a multiplicar-se e retomarão a 
atividade de produzir os componentes do sangue. Em pouco tempo, o doador terá recomposto 
completamente sua medula óssea e, se quiser, estará apto para uma nova doação. 

Embora simples e possível de ser feito, esse procedimento esbarra num grande problema. Corno se sabe, o 
organismo tem a capacidade de rejeitar tecidos que llie são estranhos. No caso especifico do transplante de 
medula óssea, essa rejeição tem características muito especiais que dificultam encontrar um doador 
compatíveL 

htip:/iwNN.tiiAnet.combr/sltelill'jlrin'lecoluna.php?notlcla=32392 1/? 
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I A Avenida Tupi ainda era de terra quando um evento gran 
1 desfile com temática b!bllca que mobilizou toda a cidade. • 
1 patrocinados por empresas e a construção da Igreja Matri2 
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D 1 O I DIARIO DO SUDOESTE I 24 e 25 de outubro de 2015 

Pr_opague O BEM 
Amigos e familiares de garoto que morreu 

de câncer preparam uma corrente de doações 
.de sangue e medula óssea para o dia 30 

Mariana Salles 
marlana@)dlarlodosudoe~te.com.br ....................................... 

Os amigos de Tobias Nesi, também os 
amigos dos amigos, já saliem que 30 de ou
tubro é dia de doar sangue e medula óssea. 
Após lutar cinco anos contra uma leucemia 
e mobilizar milhares de pessoas para que 
fossem doadoras, o rapaz de 18 anos faleceu 
no mês passado. "Conforme acompanha
mos a trajetória de Tobias. contra o câncer, 
vivendamos um pouco o que outras pesso~ 
as necessitavam ao longo do tratamento. E 
o que elas mais precisam é de cada um de 
nós, wn pouco da nossa doação~ disse Sue
len Leticia Bebber, amiga e uma das idea
lizadoras do movimento Propagu~ o Bem, 
que invadiu o Facebook nos últimos dias. 

A iniciativa dos amigos e o apoio da fa
mllia conseguiu eXpandir a campanha, que 
está cada vez maior e pretende reunir cen
tenas de doadores. "O que mais esperamos 
se resume em uma única expressão: amor 
ao próximo'; disse Suelen. 

Com o ato, os amigos esperara que as 
pessoas lembrem do Tobias como um exem
plo e que doem um pouco de si para ajudar 
ao próximo. "Quero convidar a todos para 
irem até o hemonúcleo fazer o teste de com· 

patibilidade de medula óssea e realizar a do
ação de sangue. Estes pequenos gestos po

. dem salvar muitas vidas e nos fazem um 
anjo na vida de alguém'; pede Suelen. 

Mesmo depois. do dia.30, a campanha 
deve continuar. Qpem qúlser acompanhàr 
pelo Facebook pode seguir a página Cor- , 
rente do Bem e o evento Propague o bem. · .. 

Tobias 
Tobias José Nesi, de 18 anos, fui um 

exemplo, "um herói, um anjo. Para mim par
ticularmente, uma das pessoas mais incrl

. vels que conheci em toda minha vida. Lutou 
.5 anos contra a leucemia, sempre com gar
ra e um sorriso lindo no rosto. Cheio de SO· 

nhos e desejos, e a maioria deles foi realizada 
graças à.familia e por sua força de vontade, 
a qual sempre admiraroos. Rodeado de ami
gos, de pessoas de bom coração, e sempre 
conhecido pelo seu bom humor e sua per
·:reverança nas coisM, a· esperança estava ao 
lado dele todos os dias. Filho de Bombeiro, e 
com uma mãe simplesmente heroína, teve o 
apóio dos pais e de todos que conviviaro com 
ele. Nós só temos que agradecer a esse exem
plo de menino, que nos ensinou tanto e ain· 
d~ é~nti.nua ensinando muita gente com sua 
hist6rià; finaliza Suelen. 

SERVIÇO 
OQUt? 
Propague o bem 
PARA QUE? 
Para doação de sangue e cadastro 
no banco de medula óssea 
QUANDO? 
30 de outubro 
ONDE? 
Hemonúcleo de Pato Branco 
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Comparecerá Publicar Convidar 

o 

seg, 26 de out - seg, 30 de nov 
1\contecendo agora 

Hemocentro De Pato Branco 
Rua Paraná- 1633, 85501 Pato Branco 

171 amigos confirmaram presença 

1.206 143 
comparecerão. talvez 

.. 
• • 

9.912 
convidados 



11 Convidar amigos 

Sobre · 

Galera o evento foi criado de forma motivacional e 
em homenagem a uma pessoa guerreira na qual 
merece essa corrente ! 
Estamos convidando você a ir até ao hemocentro 
doar vida I no dia 26/1 O a 30/11 . Neste dia (30) com 
muita dor estamos 1 mes longe do nosso amigo 
Tobias I e por tal motivo estamos mobilizando as 
pessoas à fazerem o bem sem olhar a quem . 
Vamos ajudar quem tanto precisa I como ele 
precisou. 
Vamos homenagear da forma mais bonita! 
Faça parte dessa campanha e nos ajude a divulgar 
Dia 26/1 O a 30/11 esperamos todos no hemocentro 
para fazer o teste de compatibilidade de medula 
óssea e doar sangue! 
Vamos lá ? Esperamos vocês 
#propagueobem 

(;"1 POST l!'J PHOTO 



DECLARAÇÃO 

ARCHITEKTON & TERRACOTA, CNPJ n· 13.040.205/0001-42, 

empresa de direito privado, com sede na Avenida tupi, n·3091, anexo a 

Faculdade Mater Dei, bairro Centro, nesta cidade de Pato Branco PR, de 

propriedade de Lucian Patrick Brandalize RG. 7599080-4 CPF: 047.276.649-

09, casado com Flávia Tosta Padilha Brandalize RG. 7015633-4 CPF: 

839.222.889-87, sobre o loteamento COOHAPAB AEROPORTO, localizado no 

bairro Aeroporto, com área total de 136.900,00m2 de propriedade da 

Cooperativa de Habitação Urbana de Pato Branco e Região inscrita no CNPJ: 

04.456.388/0001-04, declaram expressamente que o nome da Rua Aurora 

Pinheiro Rosa será alterado para Rua Sueli Albina Sabb e o nome da Ru~;~ 

Zenédio Tesser será alterado para Rua Tobias José Nesi, para aprovação 

final junto aos órgãos competentes. 

Pato Branco, 31 de Agosto de 2016. 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI N" 148/2016 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Vilmar 
Maccari - PDT, obter o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para 
denominar de "Tobias José Nesi", a via pública localizada no Loteamento 
COOHAP AB II, Bairro Aeroporto, em Pato Branco - Pr. 

A proposição tem por finalidade denominar referida via pública, agraciando
a com nome do jovem acima referenciado, confonne comprovam as 
infotmações e documentos anexos. 

É o brevíssimo relatório. 

A proposição está acompanhada de mapa do Loteamento COOHAP A II, em 
atendimento ao que dispõe a Lei n" 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, 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, compet' as comissões permanentes 
procederem a análise da mesma sob o en oqu de mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Rua Ararigbóla, 491 Fone: (46) 3224-2243 85505-030 Paio Branco Paraná 
e-mail: legislativo@vAn.com.br- sile: www.camarapatobranco.com.br 
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Gabinete do Vereador Gilson Feitosa- PT 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 148/2016 

Autor: Vereador Vilmar Maccari - PDT 
Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 
Súmula: Denomina via pública de "Tobias José Nesi" 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria do Vereador Vilmar Maccari- PDT, visa obter o apoio 

do douto Plenário desta Casa de Leis para denominar de "Tobias José Nesi" a via pública 

localizada no Loteamento COOHAPAB 11, bairro Aeroporto, em Pato Branco- PR. ~ 

~ o 

ANÁLISE ~ ., 
O projeto de Lei em análise está acompanhado de mapa do Loteamento COOHAPAB 11,~ 

em atendimento ao que dispõe a Lei n° 4.186, de 20 de novembro de 2013. Além disso, os, 

documentos e informações anexas ao projeto buscam evidenciar o mérito da homenagem~ 
·r 

conforme o artigo 3° da Lei n° 2.347, de 15 de junho de 2004, que estabelece critérios para a~ 
o-

denominação de próprios, vias e logradouros públicos do Município de pato Branco. § 
<!') 
6 

VOTO DO RELATOR ~ 
,!. 

Após análise do projeto, pelo interesse público e pela legalidade, optamos por exarar f:3 

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

I 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 14 de setmebro de 2016. 

r o 

Vil mar Maccari - PDT 
Membro 

G'lt~~ f'1~k 
Augustinho Polazzo- PROS 

Membro 

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



PROJETO DE LEI N° 148/2016 

Denomina via pública de "Tobias José Nesi". 

Art. 1° Fica denominada de "Tobias José Nesi", via pública situada no Loteamento 
COOHAPAB 11, Bairro Aeroporto no Municlpio de Pato Branco. 

Art. 2• Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Esta Lei é de autoria do Vereador Vilmar Maccari - PDT. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

LEI N°4.874, DE 27 DE SETEMBRO DE 2016 

Denomina via pública de "Tobias José Nesiu. 
A Câmara Municipal de Paio Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte Lei: 
Art. 1° Fica denominada de "Tobias José Nesi~, via pública situada no Loteamento 
COOHAPAB 11, Bairro Aeroporto no Município de Pato Branco. 
Art. 2<1 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Esta lei é de autoria do Vereador Vilmar Maccari. 
Gabinete do Prefeito, 27 de setembro de 2016. 
IVO POLO-Prefeito em Exercfcio 
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PROJETO DE LEI N° 148/2016 

RECEBIDO EM: 15 de agosto de 2016 

SÚMULA: Denomina via pública de 'Tobias José Nesi". 
(via pública situada no Loteamento COOHAPAB 11, Bairro Aeroporto no municfpio de Pato 
Branco). 
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