
Exmo. Senhor 
Joecir Bernardi 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco ~ 

;5'. , a 
~ 1 
i ~ 
t- ~ 

A vereadora infra-assinada, Marines Boff Gerhardt - PSDB, no uso de suas atribuições <'õ ) . 
legais e regimentais, apresenta para a apreciação do douto Plenário e solicita apoio dos· ~ 
nobres pares para a aprovação do seguinte Projeto de Lei: b! 

~ 

PROJETO DE LEI N° J...JJ./2018 

Denomina espaço público localizado no Bairro 
Alvorada de "Marcelo Flessak". 

Art. 1º Fica denominado de "Marcelo Flessak" o espaço público municipal, 
quadra de esportes, localizado no Lote 19 da Quadra 965, confrontante com as ruas Tomé 
de Souza, Princesa lzabel e Papa João XX.Ili no Bairro Alvorada, Pato Branco, Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará o referido espaço 
público, contendo a denominação estipulada no "caput", no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias contados da data de publicação da presente Lei. 

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

Pato Branco, 14 de junho de 2018 

k~G~~ vere~~~rtc 
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BIOGRAFIA DO HOMENAGEADO MARCELO FLESSAK 

Marcelo Flessak nasceu em 9 de junho de 1958 em Pato Branco, filho de 
Moroslavo Flessak e Maria Aparecida Machado Flessak. 

Casou-se em 1982 com Néli Fatirna Marchetto com quem teve suas duas 
filhas: Thais e Marinéli que lhe presenteou com uma neta Nicoli, seu grande amor. 

Marcelo desde muito cedo dedicou-se ao esporte, nunca foi um grande 
atleta, mas um apaixonado por esporte, desde muito jovem dedicou-se ao futebol de salão 
e isso o fez se tornar árbitro. Essa era uma de suas paixões, depois das filhas e da neta. 

O esporte o fascinava, todas as modalidades o interessavam, a descoberta 
de novos talentos, a valorização dos atletas mesmo que de uma modalidade com pouca 
visibilidade. 

Falando em visibilidade, Marcelo amava dar visibilidade a atletas pouco 
conhecidos, quando estavam começando e se destacavam em suas modalidades muitas 
vezes em competições pequenas, muitas vezes minúsculas, mas para Marcelo tudo era 
importante, tudo tinha um peso enorme e um destaque por menor que fosse daquele atleta 
naquele momento poderia determinar seu futuro, poderia dizer se aquela criança 1na 
continuar no esporte ou não, ou até mesmo, se determinada escola ou entidade iria 
continuar incentivando o esporte ou não. 

Marcelo Flessak era considerado um tiozão para quem o conhecia, com 
uma alegria contagiante, não media esforços para arrancar sorrisos dos rostos que o 
rodeavam, adorava também contar histórias sobre as modalidades de esportes, sobre as 
pessoas que conheceu nestas modalidades e passar um pouco mais de conhecimento à 
frente. 

Um homem que adorava o jornalismo e a comunicação, criou suas filhas nos 
corredores da Rádio Celinauta onde começou em 1975 e por ocasião dos 40 anos de 
comunicação escreveu o texto a seguir: 

"40 anos de Comunicação 
Foi no dia 2 de junho de 1975 meu registro na Rádio Celinauta de Pato Branco, foi quando 

começou minha caminhda na comunicação. 
Ao longo destes 40 anos de comunicação aprendi muitas coisas, também passei algum 

conhecimento. Tomei muitas decisões aceitadas e também errei em outras. 
Sempre digo que a nossa jornada é um eterno aprendizado. Hoje continuo aprendendo e 

procurando sempre acenar nas decisões. Procurando sempre ter um bom relacionamento 
com colegas de trabalho, com os amigos, nossos leitores e nossos familiares. 

Poderia nesta data citar nomes de várias pessoas que me ajudaram e sempre me 
apoiaram durante estes 40 anos, mas citar nomes fica difícil, pois poderei esquecer alguém 

e não quero cometer injustiça. Mas do fundo do coração muito obrigado a todos que 
sempre estiveram juntos nesta caminhada. 

Obrigado a todos e que venham outros 40 anos. " 

Na década de 90 passou a integrar a equipe de assessoria de imprensa da 
antiga Paraná Esportes hoje SEET, Marcelo ajudou a estruturar o modelo de assessoria 
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dos jogos, descobrindo histórias, treinando jornalistas e transmitindo aos demais o 
conhecimento que tinha adquirido. 

Marcelo concluiu a faculdade de Marketing em 2011 , já fazendo parte da 
equipe do Jornal de Colombo onde passou oito anos como repórter policial e esportivo, foi 
lá que conheceu um menino pobre e humilde que entregava jornal e que um dia falou para 
Marcelo que seu sonho era escrever como ele. Marcelo então colocou o menino dentro da 
redação do jornal e, hoje este mesmo menino é dono do maior /J/og de notícias de Curitiba 
e região. 

Seu legado ajudando, ensinando e divertindo as pessoas por onde passava, 
vai permanecer eternamente na mente de quem teve o privilégio de conhecer e conviver 
com ele. O espaço público que levará seu nome tem tudo a ver com o que Marcelo Flessak 
mais gostava, esporte, comunidades menos privilegiadas, pessoas com menor visibilidade 
e oportunidade. 

Temos certeza de uma justa homenagem prestada, a este ilustre e 
incansável pato-branquence que nos deixou em 21 de abril deste ano de 2018. 

Anexo encontram-se todos os documentos necessários a apreciação deste 
Projeto de Lei por parte dos nobres pares. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NArURAIS 

CERTIDÃO DE ÓBITO - ~ 

.--~~~~~~_M_A~R_C_E_:_~_11~_8L_E_S_S_A_K~~~~~~-Q~> . _E/i:; 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----'' ~ 

Matrícula -:.1-t-J 
084178 01 55 2018 4 00010 039 0004621 62 _/~, 

1
1 Ma~~líno 11 Br~~ca 11~s;:~~-;~~:59 anos .. 1 . _ / t 

~ 

~ 

i,~~=ª~=uT=,~=-=B=R=A=N=C=O~-P=R== •• ========-=======~, , ~=~=1=3~=2~=c;=1=~~=- ,=~'S'"'=s=-~=0 /=P=R=.=.====================;::::;:11r===~=~=;=,=:1 ~~; 
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...,. , • Fd·a;ã:> e resôdtinaa 

' MOROSLAVO FLESSA~< e MARIA APARECIDA MACHADO FLESSAK. o falecido era residente e 
domiciliado à Rua Cándido de Abreu. 405, Cohapar, em GUARATUBA-PR •• 

~ Data o h0<a elo la'eêlr.e~:o 

11 ~1 l I ~~ 11 2~81 ' Vinte e um de abril de dois mil e dezoito, às 1 Oh 45mín •• 

~ 
·~ 

: Local oo la'romer~o 
l PS Guaratuba, na Rua Guilherme Pequeno. s/nº. Cohapar. em GUARATUBA-PR •• 

~~ 
~ 

~ 
:<.......-
~ -

C~~Oi 

Septicemia (A41 .9). diabetes (E139) •• 
Se;:•.1lla'llerto 1 Crema;ão (11.ui.c'p.o e cerr.têoo, sa GOniecioo) 1~Áj; PAMELA FLESSAK" 1 Cemitério Municipal do bairro Bortot, em Pato 
Branco-PR •• 
NOIM a ..,..;m,,,o do 00.:uTen:o oo rr.édco q.'6 a!o$lOOJ o éli.:o 

Dr. Luiz Alceu Jamur Dubas, CRM nº 29.463 •• 
A\·&-tw~õé~~s à acres,cer ~ 

~ 
~--

Nascido em 09 de junho de 1958. D.O. Nº 24381144-6. O falecido tinha seu CASAMENTO registrado no 
SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DE PATO BRANCO-PR, sob Nº 2894, Folhas 268 no Livro B-9. Pelo 

~ 
declarante foi-me dito que o falecido não deixou bens a inventariar e nem testamento, e que o mesmo era 
eleitor. Deixou duas (2) filhas maiores: THAIS e MARINÉLI. Não foram apresentados os demais documentos 
do falecido. Emolumentos: Isentos (Face a Lei Federal 9.534/97). •• 

7~ 
:.-c..,"l~S -:-a oc.as~ ·J 

1 T e-o óocumento 1 Número 1 Data exoadicão 1 Oroão exoedidor 1 Data de validade 
1 RG 1 2.132.019-6 1 17/03/2008 1 SSP/PR 1 -···· 
1 C artá".> t-lôconal de Saudei 707600226190796 1 --- 1 - -···-··- 1 .. ---·-·· :.~ · r 

~ 1s~;;'j;;,':,;, d• e.,.,,,,,, 

• As ani::a~as de cadastro acima não disoensam a apresentação do documento onqinal. ouando ex;aida oelo ôraão solicitante. 
• . .;- :: 
Se·-: ço :::e Pt:g's!ro C1v1/ de Pessoas Naturais 
~ -

{_:;-- ~'í,;;,:i;;~~-;;êo~~arca de Guaratuba - Estado do Peraná 

j:__1;/df Ãv.'sete de Setembro, 219- ex. Postal 96 r I I CEP: 83.280-000 - Fone: (41)3472-9267 

1 
O conteúdo da certidão é verdadei10. Dou fé . 

GUARA TUBA-PR, 21 de abril de 20 18. 

Bel. Elis1: e J rn1cki âe Ca'iv~ fu§G?ct.'\'./'"C" ,., º':} 
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Estado do Purnnil 

JUSTIFICATIVA 

Seu legado ajudando, ensinando e divertindo as pessoas por onde passava, 
vai permanecer eternamente na mente de quem teve o privilégio de conhecer e conviver 
com ele. O espaço público que levará seu nome tem tudo a ver com o que Marcelo Flessak 
mais gostava, esporte, comunidades menos privilegiadas, pessoas com menor visibilidade 
e oportunidade. 

Temos certeza de uma justa homenagem prestada, a este ilustre e 
incansável pato-branquence que nos deixou em 21 de abril deste ano de 2018. 

Rua Araribóia, 491 - Centro 

Â~ . :MM Ü},ltaufl
~s BottGMha.ijÍ-PSDB 

Proponente 

Fone: (46) 3272-1500 85501 -262 Pato Branco 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 

Paraná 



Estado do Paraná 

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 (1 ,- t, Q. J.~ J ( ZOtX' . 

Pato Branco, ...... 1&........,.=ICh......_( w-.......;fg.....,....._' ----------

dtrui~ 1.!.,f)/) ~ /~ 
Marines '&tt'Gtyni[at -~ 

Presidente 

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



rt/úm,,o/K//~~#k~~de/ !P~$~Uftc~-
E~tadn do Parn11á 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 111/2018 

A Vereadora Marinês Boff Gerhardt - PSDB propôs o Projeto de 
Lei nº 111/2018, o qual denomina a quadra de esporte de futebol sintético e 
playground espaço localizado No Lote 19 da Quadra 965 no Bairro Alvorada de 
"Marcelo Flessak". 

A proponente aduz que Marcelo Flessak deixou seu legado, 
ajudando, ensinando e divertindo as pessoas, que todos recordarão com 
carinho de Marcelo, pois o mesmo buscava sempre incentivar as pessoas na 
prática de esportes e estava sempre disposto à ajudar quem necessitava. 

Após a análise criteriosa dos membros da Comissão de Justiça e 
Redação, principalmente deste relator, constatou-se que o presente Projeto de 
Lei está em consonância com a Constituição Federal, sendo assim, a 
Comissão de Justiça e Redação atendendo ao que preceitua o art. 62 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco exarou PARECER 
FAVORÁVEL a tramitação do Projeto de Lei em epígrafe. 

É o nosso parecer. 
Pato Branco, 28 de junho de 2018. 

Carlinho ~""'~""' 
Membro 

M.cJ,.., ·~ crvi...,. , a 
Rodrigo Tsé Correia - PSC 

Membro Relator 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501 -262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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GABINETE DO VEREADOR RODRIGO JOSÉ CORREIA - PSC 

Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pato Branco 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação, Vereadores Rodrigo José 
Correia - PSC, Carlinho Antonio Polazzo - PROS, Marines Boff Gehardt - PSDB, Moacir 
Gregolin - PMDB e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais, apresentam para a apreciação do douto Plenário desta Casa de Leis, EMENDAS 
MODIFICATIVAS ao Projeto de Lei nº 111/2018, o qual denomina espaço público localizado no 
Bairro Alvorada de "Marcelo Flessak". 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 1: 

APROVADO 
Dala DI ' m , JJ)1~ 

Modifica redação da Súmula, do Projeto de Lei nº 111/2018, a qual passa a 
vigorar com o seguinte teor: ::f 

~ 
g, 

"Súmula: Denomina quadra de futebol sintético e playground localizados no o 

Bairro Alvorada de "Marcelo Flessak". 

EMENDA MODIFICATIVA Nº 2: 

APROVADO 
Data 01, fil i J{J~ 
Assinatura -d.\.=c
~Al.t4R.t, l.~UNiêiP::L .:..:_~~ 

Modifica o caput do art. 1° do Projeto de Lei nº 111 /2018, o qual passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 1º Ficam denominados de "Marcelo Flessak", a quadra de futebol sintético 
e o playground, localizados no Lote 19 da Quadra 965, confrontante com as ruas Tomé de Souza, 
Princesa lzabel e Papa João XXlll no Bairro Alvorada, Pato Branco - Paraná." 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 28 de junho de 2018. 

R..Q.d >u.~ e .Q .h,h º, ·a 
Rodrigo J~ Correia - PSC 

Carlinho J~:Polazzo - PROS 

Relator 

Membro 

MoaciAfeQ~lin - MDB 
\ 
Membro 

Ronalce Moac1r palchiavan - PP 
Membro 

[!] lf~l;!l 
r.r,,~l 
[!Jt1ij Rua Arariboia 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501 -262 Pato Branco Paraná 
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DATA Q i, 08 ,@YO 
li! VOTAÇÃO NOMINAL AO PROJETO DE ____ L;;..et_· -----------Nº jj), 'Zol8 . 

CARLINHO ANTONIO POLAZZO - PROS ••• • •••. .• .• • • • •• 

CLAUDEMIR ZANCO - PDT •• • •.••••••• • •..• . ••••• • ••. 

FABRICIO PREIS DE MELLO - PSD • • ••.•••••••••••••••••• 

JOSÉ GILSON FEITOSA DA SILVA - PT •••••••• • •••.••• •• 

MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA - PSD •• • ..•••• •••• 

MARINES BOFF GERHARDT - PSDB •••. ....• • ••••.•••• •• 

MOACIR GREGOLIN - MDB •••.••.•• • ••.••••. • • • .• • • • 

RODRIGO JOSÉ CORREIA - PSC •.• • ••••• . .... . .•.•• • •• . 

RONALCE MOACIR DALCHIAVAN- PP .•• • •••• • •••• • ••• • 

VILMAR MACCARI - PDT • •• • • • .••• •• ••• • • • ••. •• ••. •• . 

JOECIR BERNARD! - SD • ....••• • • • ....•. • ..••••. • •• • 
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7 
Estado do Paramí 

PROJETO DE LEI Nº 111/2018 

Denomina quadra de futebol sintético e playground 
localizados no Bairro Alvorada de "Marcelo 
Flessak". 

Art. 1° Ficam denominados de "Marcelo Flessak", a quadra de futebol sintético 
e o playground, localizados no Lote 19 da Quadra 965, confrontante com as ruas Tomé de Souza, 
Princesa lzabel e Papa João XXII! no Bairro Alvorada, Pato Branco, Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará o referido espaço público, 
contendo a denominação estipulada no "caput", no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da 
data de publicação da presente Lei. 

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

Esta Lei é de autoria da Vereadora Marines Boff Gerhardt - PSDB. 

Rua Arariboia, 491 - Fone: (46) 3272-1 500 - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislalivo@camara1>alobranco.com.br 



ESTADO"DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

SECRETARIA DE GABINETE 

LEI Nº 5.190, DE 9 DE AGOSTO DE 2018 

Denomina quadra ele futebol sintético e playgrouncl 
local izados no Bairro Alvorada ele "Marcelo 
Flessak". 

A Câmarn Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou 
e cu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
Art. l º Ficam clcnoniinados de "Marcelo Flessak", a quadra de 
futebol sintético e o playground,local izados no Lote 19 da Quadra 
965, confrontante com as ruas Tomé de Souza, Princesa fzabel e Papa 
João XXlll no Bairro Alvorada, Pato Branco, Paraná. 
Parágrafo (mico. O Executivo Municipal emplacará o referido espaço 
público, contendo a denominação estipulada no "caput", no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da presente 
Lei . 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta Lei é ele autoria da Vereadora Marines Boff Gerharclt. 

Gabinete do Prefeito, 9 de agosto de 2018. 

AUGUSTJNHO ZUCCHJ 
Prefeito 

Pul>licado por: 
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini 

Código ldentificador:E056F44F 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 14/08/2018. Edição 1569 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 
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PROJETO DE LEI Nº 111/2018 

RECEBIDO EM: 15 de junho de 2018 

SÚMULA: Denomina quadra de futebol sintético e playground localizados no Bairro Alvorada 
de "Marcelo Flessak". 
(espaço público municipal localizado no Lote 19 da Quadra 965, confrontante com as ruas 
Tomé de Souza, Princesa lzabel e Papa João XXlll no Bairro Alvorada, Pato Branco, Paraná) 

AUTORA: Marines Boff Gerhardt - PSDB 

LEITURA EM PLENÁRIO: 18 de junho de 2018 

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 18 de junho de 2018 
RELATOR: Rodrigo José Correia - PSC 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 1° de agosto de 2018 - Aprovado com 10 (dez) votos e 1 (uma) 
ausência. Aprovado com emendas modificativas. 
Votaram a favor: Carlinho Antonio Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PDT, Fabricio Preis 
de Mello - PSD, Joecir Bernardi - SD, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Marco Antonio 
Augusto Pozza - PSD, Marines Boff Gerhardt- PSDB, Rodrigo José Correia - PSC, Ronalce 
Moacir Dalchiavan - PP e Vilmar Maccari - PDT. 
Ausente, o Vereador Moacir Gregolin - MDB. 

SEGUNDA VOTAÇÃO: 6 de agosto de 2018-Aprovado com 11 (onze) votos. 
Votaram a favor: Carlinho Antonio Polazzo - PROS, Claudemir Zanco - PDT, Fabricio Preis 
de Mello - PSD, Joecir Bernardi - SD, José Gilson Feitosa da Silva - PT, Marco Antonio 
Augusto Pozza - PSD, Marines Boff Gerhardt - PSDB, Moacir Gregolin - MDB, Rodrigo 
José Correia - PSC, Ronalce Moacir Dalchiavan - PP e Vilmar Maccari - PDT. 

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 512/2018-DL, de 7 de agosto de 2018. 

SANÇÃO: Lei nº 5190, de 9 de agosto de 2018. 

PUBLICAÇÃO: Publicada na página B6 do Jornal Diário do Sudoeste edição nº 7202 de 14 
de agosto de 2018 e no sítio http:l/www.diariomunicipal.eom.br/amp edição nº 1569 de 
14 de agosto de 2018. 
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