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Estudo lln Paraná 

Excelentíssimo Senhor 
CARLINHO ANTONIO POLAZZO 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná. 

O vereador Rodrigo José Correia - PSC, no uso de suas prerrogativas 

legais e regimentais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato 
Branco o seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI N° f3=f-/2017. 

Denomina via pública de "Rua 
Siomar Justina Inês Sasso". 

Art. 1° Fica denominada de Siomar lustina Inês Sasso a via 
pública localizada na confluência Norte com a quadra 1852, ao Sul com a 
quadra 1851, a Leste com a Área de Preservação de Encostas - APEE 2 e a 

Oeste confrontando com a Rua Vilson Batista dos Santos. 

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

Pato Branco, 18 de maio de 2017. 

~é~ 
Vereador - PSC 

PGI 9/2017 
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Estado tio Paraná 

BIOGRAFIA 

Siomar Justina Inês Sasso, popular Mari, filha de Vitória Sasso e Elza 
Basso Sasso, nasceu no dia 29 de junho de 1956 no município de Sananduva
RS, irmã de Inelves,. Idiles, Irineo, Ivanilse, Sonia e Cesar Augusto Sasso. 

Em 30 de junho de 1976 Siomar passou a fazer parte do quadro 
funcional da Receita Estadual do Paraná, Agência de Rendas de Pato Branco, na 
função de Auditora Fiscal, desempenhou as funções com eficiência, ética e 
responsabilidade, fez plantões no Posto Fiscal, trabalhou no setor administrativo 
e efetuou trabalhos externos de fiscalização. 

Sempre teve uma conduta exemplar no trabalho e fora dele, mantinha 
um ótimo relacionamento com os colegas, tratava os contribuintes de forma 
educada, disponível e atenciosa. 

Solteira, não teve filhos, estava aguardando a aposentadoria quando foi 
acometida por um câncer na hipofaringe, optou por fazer o tratamento em 
Curitiba-PR, longe de sua família para que elas não sofressem com sua dor, 
faleceu em 23 de julho de 2009. 

PGI 9/2017 



SIOMAR JUSTINA INÊS SASSO. 

Siomar Justina Inês Sasso (popular Mari), filha de Vitória Sasso e Elza 
Basso Sasso. 

Nasceu no dia 29 de junho de 1956, no município de Sananduva, Rio 
Grande do Sul. 

Irmã de lnelves, ldiles, lrineo, lvanilse, Sonia e Cesar Augusto Sasso. 

Solteira, não teve filhos. 

Em 30 de junho de 1976, passou a fazer parte do quadro funcional da 
Receita Estadual do Paraná, Agência de Rendas de Pato Branco, na função 
de Auditora Fiscal. 

Desempenhou as funções com eficiência, ética e responsabilidade, fez 
plantões no Posto Fiscal, trabalhou no setor administrativo e efetuou 
trabalhos externos de fiscalização. 

Sempre teve uma conduta exemplar no trabalho e fora dele, matinha um 
ótimo relacionamento com os colegas, tratava os contribuintes de forma 
educada, disponível e atenciosa. 

Estava aguardando a aposentadoria quando foi acometida por um câncer 
na hipofaringe. 

Optou por fazer o tratamento em Curitiba-PR, longe de sua família para 
que eles não sofressem com sua dor. 

Faleceu em 23 de julho de 2009. 
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LOTE 21 DA QUADRA 1857 COM ÁREA DE 200,00m2
• 

com 20,00m; a Leste confrontando com a Rua Vilson Batista dos Santos com 1 O,OOm 

e a Oeste confrontando com o lote 03 com 1 O,OOm. 

LOTE 22 DA QUADRA 1857 COM ÁREA DE 200,00m2
• . 

Norte: confrontando com o lote 23 com 20,00m; ao Sul confrontando com o lote 21 

com 20, OOm; a Leste confrontando com a Rua Vilson Batista dos Santos com 1 O,OOm 

e a Oeste confrontando com o lote 02 com 1 O,OOm. 

LOTE 23 DA QUADRA 1857 COM ÁREA DE 192,00m2
• 

Norte: confrontando com a Rua Clarice Recalcatti com 16,00m; ao Sul confrontando 

com o lote 22 com 20,00m; a Leste confrontando com a Rua Vilson Batista dos Santos 

com 6,00m e 5,65m e a Oeste confrontando com o lote 01 com 1 O,OOm. 

MEMORIAL DAS RUAS 

RUA VILSON BATISTA DOS SANTOS COM ÁREA DE 2.780,26 m2
. 

Norte: confrontando com a Rua João Pedro Chioquetta; ao Sul confrontando com a 

Rua Natália Tesser Machado; a Leste confrontando com as quadras 1854, 1853, 1852, 

1851 e com a Rua Ataliba Catani, Rua Clarice Recalcatti e Rua Siomar Justina Inês 
• 

Sasso e a Oeste confrontando com as quadras 1 ~56, 1857 e com a Rua Clarice 

Recalcatti. 

RUA JOÃO PEDRO CHIOQUETTA COM ÁREA DE 1.488,37 m2
. 

Norte: confrontando com a quadra 1855; ao Sul confrontando com as quadras 1856, 

1854 e com a Rua Vilson Batista dos Santos; a Leste co"nfrontando com a Área de 

( nreservação de Recursos Hídricos - APRRH e a Oeste confrontando com a Rua 

. Mohamad Omar Awada. 

RUA ATALIBA CATANI COM ÁREA DE 1.735,93 m2
• 

Norte: confrontando com a quadra 1854; ao Sul confrontando com a quadra J 853; a 

Leste confrontando com a Área de Preservação de Recursos Hídricos- APRRH e a 

Oeste confrontando com a Rua Vilson Batista dos Santos. 

RUA CLARICE R E CALCA TTI COM ÁREA DE 2.862,39 m2
. 

Norte: confrontando com as quadras 1856, 1853 e Rua Vilson Batista dos Santos; ao 

Sul confrontando com as quadras 1857, 1852 e Rua Vilson Batista dos Santos; a Leste 

confrontando com a Área de Preservação de 

confrontando com a Rua Mohamad Omar Awada. 

O art manto de 
IPPUPB • ~a.ep pesquisa e 

\nlorma'r"o, no 
Planejamento Urba • 

, ~ .:-•\ '\ ?'.? r,.533·. 
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RUA SIOMAR JUSTINA INES SASSO COM ÁREA DE 2.849,00 m2
• ~· g 

-- {'JidO( -Norte: confrontando com a quadra 1852; ao Sul confrontando com a quadra 1851; a se 

Leste confrontal")do com a Área de Preservação de Encostas - APEE 2 e a Oeste 
·' 

confrontando com a Rua Vilson Batista dos Santos. 

RUA NATÁLIA TESSER MACHADO COM ÁREA DE 3.135,96 m2
• 

Norte: confrontando com a quadra 1851; ao Sul confrontando com a quadra 1850; a 

Leste confrontando com a Área de Preservação de Encostas - APEE 2 e a Oeste 

confrontando com a Rua Vilson Batista dos Santos. 

• 

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA-PR 27960-D 

tAJI'Iltftrib..dl~ ato Branoe 
AdbAtr es de Moraes 
SeçrG!áól) d"' . . larmm\0 Urbano 

Port. 326/20'i3 de D3/04/Z013 

• 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI N" 57/2017 

Através do Projeto de Lei em apreço, pretende o ilustre Vereador Rodrigo 
José Correia- PSC, obter o apoio do douto Plenário desta Casa de Leis, para 
denominar de "Siomar Justina Inês Sasso", a via pública localizada no 
Loteamento São Pedro , Bairro São João, em Pato Branco- Pr. 

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

É o brevíssimo relatório. 

A proposição está aco~panhada de mapa do Loteamento São Pedro, 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 ab 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 enfoq de mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 

Pato Branco, 31 de maio de 2.017. 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- sile: www.camarapalobranco.com.br 



COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI N° 57/2017 

Autor: Rodrigo José Correia - PSC 
Relator: Januario Koslinski 
Súmula: Denomina via pública de "Rua Siomar Justina Inês Sasso" 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria do vereador acima citado, visa obter aprovação do Douto 
Plenário desta Casa de Leis para o Projeto de lei n• 57/2017, que denomina via pública 
localizada no Loteamento São Pedro, Bairro São João, em Pato Branco - PR 

ANÁLISE 

O projeto em tela, conforme apresentado, tem o intuito de denominar via pública 

localizada no Loteamento São Pedro no Bairro São João de Rua Siomar Justina Inês 

Sasso. 

Siomara Justina Inês Sasso, popular Mari, nasceu em 29 de junho de 1956 em 

Sananduva RS, filha de Vitório Sasso e Elza Basso Sasso. 

Em 30 de junho de 1976. Siomar passou a integrar o quadro funcional da Receita 

Estadual do Paraná, Agência de Rendas de Pato Branco, onde desempenhou varias 

funções com conduta exemplar. 

Solteira, não teve filhos e foi acometida por um câncer na Hipofaringe, optou por 

fazer o seu tratamento em .Curitiba-PR, longe de sua família para que esta não sofresse 

com sua dor, faleceu em 23 de julho de 2009. 

Rua Araribóia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Estado do Parnmí 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto de Lei, pelo interesse público e pela legalidade, optamos 

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

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 01 de junho de 2017. 

José Gils 

Jo"''~ 
Presidente 

a Silva 

~-~~' 
Januario koslinski- PSDB ~ 

Membro- Relator 

(f .o ri kJ..6o Ú9X>U.LO
R~o 7sé Correia - PSC 

Membro 

Rua Araribóia, 491 - Centro Fone: (46) 3272·1500 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: tegislativo@camarapatobranco.com.br 



PROJETO DE LEI N° 57/2017 

Denomina via pública de "Rua Si ornar Justina Inês Sasso". 

Art. 1° Fica denominada de "Siomar Justina Inês Sasso", a via pública 
localizada na confluência Norte com a quadra 1852, ao Sul com a quadra 1851, a Leste com a 
Área de Preservação de Encostas - APEE 2 e a Oeste confrontando com a Rua Vilson Batista 
dos Santos, no Loteamento Vila São Pedro, Bairro São João, Município de Pato Branco, 
Paraná. 

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

Esta Lei é de autoria do Vereador Rodrigo José Correia - PSC. 

Rua Arariboia, 491 -Fone: (46) 3272-1500 · 85501-262 ·Pato Branco- Paraná 
sile: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

LEI W 4.977, DE 20 DE JUNHO DE 2017 

Denomina via püb6ca de "Rua Siomar Jus tina Inês Sasso". 
A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito, sanciono 
a seguinte lei: 
Art. 1• Fica denominada de "Siomar Justina Inês Sasso~. a via pública localizada na 
connuência Norte com a quadra 1852, ao Sul com a quadra 1851, a Leste com a Área 
de Preservação de Encostas- APEE 2 e a Oeste confrontando com a Rua Vilson Batista 
dos Santos, no loteamento Vila São Pedro, Bairro São João, Municrpio de Pato Branco, 
Paraná. 
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta lei é de autoria do Vereador Rodrigo José Correia. 
Gabinete do Prefeito, 20 de junho de 2017. 
AUGUSTINHO ZUCCHI-Prefeito 
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