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Exmo. Sr. 
Joecir Bernardi 

Estado cio Paran:í 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador Vilmar Maccari - 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 Nº Jg3 /2018 

Denomina via pública de "lnez Boz Marcante". 

Art. 1° Fica denominada de "lnez Boz Marcante", via pública 
localizada no Loteamento Residencial Pôr do Sol, Bairro Cadorin, no Município 
de Pato Branco, Paraná. 

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

Pato Branco, 6 de novembro de 2018. 

f 

/ /J) /4 
VÍi mar Maccari 
Vereador - PDT 

Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
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Estado do Paran:l 

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 Família Marcante, através da denominação de uma via pública situada 

no Loteamento Residencial Pôr do Sol no Bairro Cadorin, com o nome do lnez 

Boz Marcante. 

A presente denominação homenageia uma membra de uma família 

tradicional e pioneira de nossa cidade, assim as futuras gerações saberão 

quem foram os pioneiros que com suas famílias que iniciaram a história deste 

Município pujante. 

Assim, contamos com o apoio dos colegas vereadores e do Poder 

Executivo para esta justa homenagem. 

Pato/Branco, 6 de novembro de 2018. 

Vilmar Maccari 
Vereador - PDT 

Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapato branco.com.br 
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Estado do Paraná 

BIOGRAFIA - INEZ BOZ MARCANTE 

lnez Boz Marcante nasceu no dia 05 de dezembro de 1933. 

Era filha de Paulino Boz e Ayda Pietro Belli, seus pais vieram da 
cidade Farroupilha no Rio Grande do Sul, chegaram a Pato Branco no ano de 
1930, se instalaram em uma propriedade de dez alqueires de terra, era uma 
área nativa, tiveram que abrir ruas para conseguir construir sua casa, seu pai 
era carpinteiro e ajudou na construção de sua casa que também auxiliou na 
construção igreja, com o passar dos anos também obteve participação na 
construção da Matriz. 

Aos vinte anos teve sua primeira filha, depois casou-se com 
Avelino Antônio Marcante e tiveram doze filhos: Ana, Rita, Lídia, Olivia, Tereza, 
Carlos José, Francisco, Arnaldo Paulino e Antonio (in memoriam), três filhos 
faleceram ainda bebes, os outros na infância trabalharam na roça apenas 
depois de adultos foram trabalhar na cidade nas madeireiras, os mais velhos 
trabalhavam para ajudar criar os mais novos. Dona lnez ficou muito abalada 
após a morte do filho Antonio Carlos Boz, foi um choque para toda a família. 

lnez revezava-se entre os afazeres da casa e da lavoura. 

Sua família se dedicou no auxílio da construção da Igreja Matriz 
São Pedro. 

lnez Boz Marcante faleceu em 26 de outubro de 2013 com 80 
anos, na cidade de Pato Branco, estado do Paraná. 

Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1 500- 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
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REPÜBl.ICJ\ flEDERJ\TIVJ\ DO DRJ\SIL 
REGISTRO C IVI L DAS PESSOAS NATURAIS 

CERTIDÃO DE ÓBITO 

Nome 
INEZ BOZ MARCANTE 

Matricula: 084442 01552013 4 00047 039 0016347 57 - -1--~ 

\~ [ Fe1~i:~1110 1 Br~~;ca=i .. ~_'7_s_a_~_;~··_a"'_o.>d_;_n_o_s_•_• - ---- - ------ - ---------i 
\ \ 1;,l,..,'"~d~ lllJoo..--u~to de oCt"t'ltl..c~o 

.'"°~t ~.:~: ~::::::R " 4.895.023·0/SSP/PR " 

', \1 PAULINO BOZ e AYDA PIETRO BELLI. rnsidente e domiciliada Châcara na Rua Vinicius Cadorin, 
, "- Cadorin, em Pato Dranco-PR .. 

~;/ 0J·• e11-,,. i:o 1.1·c'"':~!l) 
<:~1 Vinte e seis de outubro de dois mil o treze. ás 1311 20min .. 

• lo:.a' d<> t~eotrtfó~O 

:::::....--:! ern dom1cilto na Chácara na Rua Vinicius Catlorin, s/n, Cadorin, cm Pato Branco-PR " 
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............. , Cau:rn Desconhecida •• 

_ ___.;.:f~s=,.,..==. ,=m=~º=~=,=c= .. =m=~==t=M=,º=<=~=º=º=<•=n=, !=,,=~.=~==CAl<>J==·cQ<l=.=º=1 ====::::;-~,õ=K=~=,=,.=,.==================================::::::j,.~ 
_, ' 1 Cemitério Portal do Céu em Pato Branco-PR " Elisangela Medeiros .. -~ 
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/; Dr. Osvaldo G. Ramos Jr .. CRM nº 29073 " ~·:... 

1 
Ot!SítV\lÇÔ'H / A•1-erb3ç6es -~~ 

~ Nascida em 05 de dezembro de 1932 Pela declarante foi-me dito, que a falecida deixou bens a Inventariar e~ , ,.../I nào deixou testamento. sabendo que a mesma era eleitora Deixou o marido Avelino Antonio Marcante, nove (9) ~:--"", 
• _1 filhos maiores: Ana Marcante com 58 anos. Rita Marcante Dias com 55 anos. Lídia Marcante com 5 1 anos. ~-'-, /1 Oltvia Marcante Medeiros com 53 anos. Tereza lrmn Marcante com 49 anos. Carlos José Marcante com 47 ~ 
~ anos. Francisco Marcante com 57 anos. Arnaldo Marcante com 41 anos e Paulino Lorenzo Marcante com 44 ' 

/ /1 anos e tinha um (1) filho falecido Antonio Carlos Boz Apresentnclo a Declaraç<'lo de Óbito do Ministério dn '-~~ • 
/ 1 Saüde n" 18923945·0, Certidão de Cas::imento Nº 866, Folhas 121. Livro 9, lavrada no · Oficio de Registro C1v11 ~-

/i e Pessons Naturais, CLEVELANDIA-PR " 

~ lcÁR~ORI;;;;;·· ---. .. . . -- . ------·-----i O conteüdo da certidão e verdadeir~ . Oou tê.·· - -. -~ 

1
/ /i ~bc~~~:~Í~'.~~-Somara Pato Branco-PR. 26 de outubro de 2013 l\ \\ 
1--1 M 1111/c:/pt0 (! COlllillCil c/v "'"'º lJf/lllCO • Eslaclo tio 1 . 

l 
Poro11fJ r 

I / , .... . \,, ! 

/ 

t<11a l!111a~·11. 476 - Centro · 85.501-270 l-

i ~ -
1 r 

\ 

Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-150~ - 85501 -262 - Palo Branco - Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.corn.br 

i -
1 

r-
• 



v'T'-', ou 111 º'-' '-'v '-'v .,, 
ESCRITURA PÚBLICA O=P _ 1 

DE DOAÇÃO ANTECIPADA tw 1 1 1 1 \ \ 1 1 ,,,-...., 1 1 1 1 1 1 

-

RFV~ /,/ --1 

~~4 
- /// 1-

"' /'/_"' V 
/ " ""' 

1 MARCANTE 

PARA ABERTURA DE RUA 
A: 237,97m2 

-

! 17 18 1' .19 -.--/, 2-0 -...12 -1--.,1_ 22-1 23 l 24 i 25 . 

~I , 1 1 I 1 
1 - 1 1 l\i 

I J ! 
16 07 08 09 1 

10 CALDÃro----= 
-- -- --

11- /09 \ r 

1 

20 

CH-264-6 

10 

~a do imóvel: 55.584,31 m7 

-~-:- . " · - ~ -

;y11~ rc-;-
\j /" ~""' 

\.....__ ~ \ l__.f 

:__\ /- / 

~4 Elias koslin 

266º01 '20" 35i 

LAVOURJ 
--



Estado do Paranú 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o Projeto de ~; rA e IC13 / ZOl :i? 
I ' 

Pato Branco, J:{JJ /w tf<. 

~é~SC 
Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legis lativo@camarapatobranco.com.br 



COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 193/2018 

Autor: Vilmar Maccari- PDT 

Relator: Januário Koslinski- PSDB 

Súmula: Denomina via pública de "lnes Boz Marcante". 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria do vereador acima citado busca a aprovação do 

douto plenário desta casa de leis para a denominação de via pública de "lnes Boz 

Marcante". 

ANÁLISE 

O projeto em tela como apresentado pretende dar nome a via pública localizada no 

Loteamento Residencial Pôr do Sol no Bairro Cadorin. 

A homenageada, pioneira de nossa cidade nasceu em 05 de dezembro de 1933 em 

nosso município, seus pais chegaram três anos antes nestas terras vindos de Farroupilha 

RS. 

Mãe de 13 filhos, dona lnes e seu esposo senhor Avelino Antônio Marcante, 

lutaram bravamente para criar seus filhos e ainda se dedicavam a ajudar na construção de 

nossa Matriz São Pedro Apóstolo. 

Desnecessário se faz a repetição aqui de tudo oque contem em sua biografia anexa 

ao presente projeto de lei, é necessário porem a ênfase na importância desta justíssima 

homenagem. Uma mulher que já em seu tempo com toda a dificuldade enfrentada, soube 

lutar bravamente e escrever seu nome e de sua família na história de nossa cidade. 

Dona lnes faleceu em 26 de outubro de 2013 com 80 anos e hoje 5 anos após sua 

partida recebe esta justa homenagem. 

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



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, 08 de novembro de 2018. 

Carlinho Ant 

Januário Koslinski- PSDB 
Membro- Relator 

Qr\,..J t. .M ~ 
R'õdrÍgôTosé Correia - PSC 

Presidente 
Ronalce M ac· Dalchiavan - PP 

Membro 
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