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CÂMARA MUNICIPAL DE 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná. 

Câmara Municipal de Pato Branco 

111111 llllllllUDIU 
PROTOCOLO GERAL 3116/2019 
Data: 23/09/2019 ·Horário: 10:21 

logislalivo • PLO 233/2019 

Os vereadores 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, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, submetem à 
apreciação do Plenárid da Câmara Municipal de Pato Branco o seguinte Projeto de Lei : 

PROJETO DE LEI Nº 233/2019 

Denomina via pública de "Augustinho Polazzo". 

Art. 1° Fica denominada de "Augustinho Polazzo", via pública localizada no 
Loteamento Jardim Itália, Bairro Parzianello, Município de Pato Branco, Paraná. 

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

Pato Branco, 23 de setembro de 2019. 

Carlinho ~olazzo - PROS 

~ ~.1~ ~'Rc~if 1v1ello -

José Gilp ií Feitosa d: Silva - PT 
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JUSTIFICA TIVA 

Augustinho Polazzo nasceu no dia 12 de julho de 1944 no municipio de Getulio Vargas, 

Rio Grande do Sul. 

Filho de Leopoldo Polazzo e Santina Della'Beta Polazzo, é um dos filhos mais velhos 

dentre os 12 irmãos. 

Perdeu o pai muito cedo e por ser um dos irmãos mais velhos, ajudou a criar seus 

irmãos. 

Em 1968 veio morar no Paraná, precisamente na comunidade de Sede Dom Carlos, 

interior de Pato Branco. 

Em 1970 casou com Clotilde de Barba, com a qual tiveram 03 filhos, Carlinho, Claudete 

e Claudecir. 

Na comunidade de Sede Dom Carlos nasceram os filhos Carlinho e Claudete. 

Depois foi residir na comunidade de Palmeirinha, interior do município de ltapejara 

D'Oeste, como funcionário de uma granja de suínos. 

Morando nesta comunidade nasceu o filho mais novo, Claudecir. 

Alguns anos depois foi residir no interior do município de Quedas do Iguaçu, 

trabalhando como funcionário de uma fazenda. 

Nesta fazenda seu filho primogênito iniciou os estudos numa escola multiseriada 

localizada na própria fazenda. 

Alguns anos depois conseguiu comprar uma pequena área de terra em uma outra 

comunidade no interior do município de Quedas do Iguaçu, com um dinheiro emprestado do patrão. 

Nessa área que adquiriu no interior de Quedas do Iguaçu, a qual não era mecanizada, 

a lavoura era realizada somente manual e com animais por ser muito acidentada e possuir muita 

pedra. 

Localizada a 15 km da cidade de Quedas do Iguaçu, se dirigia para a cidade de 

charrete para fazer compras ou de ônibus, quando tinha, o qual passava a 3 km da propriedade. 

Inclusive varias vezes levou o filho mais velho a pé até a cidade para que o mesmo não 

perdesse aula. 

Esse foi um período difícil onde muitas vezes quando ia de manha para a cidade, 

levava banana num pacote para fazer de almoço na cidade. 

Algum tempo depois, após uma safra bem sucedida comprou seu primeiro veiculo, um 

fiai 147 usado. 

Sempre foi um grande incentivador para que seus filhos estudassem, tanto que se 

orgulhava muito do fato de todos terem cursado faculdade. 

Neste período os filhos utilizavam o transporte escolar para estudar na cidade, o qual 

passava a 3 km da casa e em dias de chuva passava a 6 km de casa. 

Em 1998 vendeu a área de terra e veio residir em São Roque do Chopim, ond I / 
comprou um bar com o dinheiro da venda da terra. ~ f!fJ'1 ÂJ 
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Alguns anos depois vendeu o bar e comprou uma pequena área de terra na mesma 

comunidade. 

Nos 30 anos em que residiu na comunidade de São Roque do Chopim, por diversas 

vezes foi presidente da capela. 

Sempre foi muito atuante na comunidade, ajudando no desenvolvimento da mesma. 

Foi o responsável pela instalação da primeira indústria na área urbana da comunidade, 

ao construir um barracão para instalação da metalúrgica Extremo Sul, após uma conversa com o 

empresário Claudio Petrycoski, o qual entendeu a importância de gerar emprego na comunidade 

para ajudar no seu desenvolvimento e para segurar os moradores na comunidade. 

Foi um líder e com muito carisma, generosidade, trabalho, dedicação e empenho 

sempre esteve a frente da comunidade de São Roque do Chapim. 

Em 2008 foi candidato a vereador, tendo ficado suplente, mesmo tendo feito mais de 

1200 votos. 

Em 2012 se elegeu vereador, novamente com votação expressiva. 

Infelizmente poucos dias após a eleição descobriu a existência de Mielodisplasia, uma 

doença terrível. 

Lutou bravamente com fé e esperança contra essa doença por mais de 06 anos, 

sempre com coragem e otimismo. 

Mesmo com o sofrimento do tratamento sempre estampava um sorriso lindo no rosto e 

esbanjava carisma e amizades. 

Infelizmente em meados de 2018 a doença se agravou e virou câncer na medula e teve 

uma debilitação da saúde física de forma mais agressiva. 

Essa luta perdurou até a madrugada do dia 16 de dezembro de 2018, quando faleceu 

no leito hospitalar, na presença de seus familiares. 

Como pai, sempre foi exemplo das virtudes mais nobres do ser humano, a 

honestidade, seriedade, generosidade e compaixão. Sempre foi incentivador para que os filhos 

estudassem, dizendo que o conhecimento ninguém jamais conseguiria tirá-los. 

Foi um pai presente, carinhoso e amigo, um verdadeiro herói e porto seguro para seus 

3 filhos e 08 netos. 

Como esposo, sempre foi parceiro, amoroso, carinhoso, amigo leal de todas as horas. 

Inclusive seu Augustinho e dona Clotilde formavam um casal onde todos elogiavam 

pelo companheirismo e cumplicidade existente entre os dois. 

Como irmão sempre foi muito querido pelos seus 11 irmãos, agindo como amigo e 

conselheiro. Sempre foi muito presente na vida dos seus irmãos e se orgulhava muito disso. 

Sempre falava que seu sonho era ver seus irmãos felizes e unidos. 

Como morador de São Roque do Chapim, foi uma referência na comunidade, agindo 

como líder em prol do distrito. L / 
Sempre com muita disposição para trabalhar pela comunidade, foi responsáve.I pe~ ~ 

criaçao do primeiro Grupo de Lareira da comunidade. il2Ãà'\ .!:: {11©, 
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Como vereador, exerceu o mandato com simplicidade e seriedade, agindo de acordo 

com suas convicções, embora tivesse que passar o mandato inteiro fazendo tratamento contra a 

doença na medula. 

Seu Augustinho foi uma pessoa com coração enorme, sempre muito generoso, 

carismático e sorridente, mesmo nas adversidades. 

Muito religioso, tinha muita fé em Nossa Senhora. 

Uma de suas maiores virtudes era ajudar os outros, se sentia feliz quando ajudava 

alguém. Inúmeras foram as pessoas que ele ajudou em sua vida. 

Homem simples, honesto e trabalhador, que deixou um legado maravilhoso para seus 

familiares e amigos. 

Deixou sua esposa Clotilde, 3 filhos, Carlinho, Claudete e Claudecir e 08 netos 

Augustinho, Lucas, Matheus, Thais, Guilherme, Gustavo, Laura e Gabriel. 

Seu Augustinho partiu mas deixou somente lembranças boas, de uma pessoa do bem, 

que viveu para ajudar o próximo. 

O Legislativo Municipal presta uma justa homenagem a um pessoa muito merecedora. 

('\ \ 

a~ricio P Qlcl'~ ~ho - PSD 

José Gi#~~ Silva - PT 

~Wo?t~.~ 
Marco Antonio Augusto P 

/, Moa4f-

~é ~C /: ft'i1,º" Moacir Dalchi 

( Vilmar MacÍ i : DT 
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BIOGRAFIA 

AUGUSTINHO POLAZZO 

Augustinho Polazzo nasceu no dia 12 de julho de 1944 no município de Getulio Vargas, 

Rio Grande do Sul. 

Filho de Leopoldo Polazzo e Santina Della'Beta Polazzo, é um dos filhos mais velhos 

dentre os 12 irmãos. 

Perdeu o pai muito cedo e por ser um dos irmãos mais velhos, ajudou a criar seus 

irmãos. 

Em 1968 veio morar no Paraná, precisamente na comunidade de Sede Dom Carlos, 

interior de Pato Branco. 

Em 1970 casou com Clotilde de Barba, com a qual tiveram 03 filhos, Carlinho, Claudete 

e Claudecir. 

Na comunidade de Sede Dom Carlos nasceram os filhos Carlinho e Claudete. 

Depois foi residir na comunidade de Palmeirinha, interior do município de ltapejara 

D'Oeste, como funcionário de uma granja de suínos. 

Morando nesta comunidade nasceu o filho mais novo, Claudecir. 

Alguns anos depois foi residir no interior do município de Quedas do Iguaçu, 

trabalhando como funcionário de uma fazenda. 

Nesta fazenda seu filho primogênito iniciou os estudos numa escola multiseriada 

localizada na própria fazenda. 

Alguns anos depois conseguiu comprar uma pequena área de terra em urna outra 

comunidade no interior do município de Quedas do Iguaçu, com um dinheiro emprestado do patrão. 

Nessa área que adquiriu no interior de Quedas do Iguaçu, a qual não era mecanizada, 

a lavoura era realizada somente manual e com animais por ser muito acidentada e possuir muita 

pedra. 

Localizada a 15 km da cidade de Quedas do Iguaçu, se dirigia para a cidade de 

charrete para fazer compras ou de ônibus, quando tinha, o qual passava a 3 km da propriedade. 

Inclusive varias vezes levou o filho mais velho a pé até a cidade para que o mesmo não 

perdesse aula. 

Esse foi um período difícil onde muitas vezes quando ia de manha para a cidade, 

levava banana num pacote para fazer de almoço na cidade. 

Algum tempo depois, após uma safra bem suced ida comprou seu primeiro veiculo, um 

fiai 147 usado. 

Sempre foi um grande incentivador para que seus filhos estudassem, tanto que se 

orgulhava muito do fato de todos terem cursado faculdade. 

Neste período os filhos utilizavam o transporte escolar para estudar na cidade, o qual 

passava a 3 km da casa e em dias de chuva passava a 6 km de casa. 
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Em 1998 vendeu a área de terra e veio residir em São Roque do Chopim, onde 

comprou um bar com o dinheiro da venda da terra. 

Alguns anos depois vendeu o bar e comprou uma pequena área de terra na mesma 

comunidade. 

Nos 30 anos em que residiu na comunidade de São Roque do Chopim, por diversas 

vezes foi presidente da capela. 

Sempre foi muito atuante na comunidade, ajudando no desenvolvimento da mesma. 

Foi o responsável pela instalação da primeira indústria na área urbana da comunidade, 

ao construir um barracão para instalação da metal(irgica Extremo Sul, após uma conversa com o 

empresário Claudio Petrycoski, o qual entendeu a importância de gerar emprego na comunidade 

para ajudar no seu desenvolvimento e para segurar os moradores na comunidade. 

Foi um líder e com muito carisma, generosidade, trabalho, dedicação e empenho 

sempre esteve a frente da comunidade de São Roque do Chopim. 

Em 2008 foi candidato a vereador, tendo ficado suplente, mesmo tendo feito mais de 

1200 votos. 

Em 2012 se elegeu vereador, novamente com votação expressiva. 

Infelizmente, poucos dias após a eleição descobriu a existência de Mielodisplasia, uma 

doença terrível. 

Lutou bravamente com fé e esperança contra essa doença por mais de 06 anos, 

sempre com coragem e otimismo. 

Mesmo com o sofrimento do tratamento sempre estampava um sorriso lindo no rosto e 

esbanjava carisma e amizades. 

Infelizmente em meados de 2018 a doença se agravou e virou câncer na medula e teve 

uma debilitação da saúde física de forma mais agressiva. 

Essa luta perdurou até a madrugada do dia 16 de dezembro de 2018, quando faleceu 

no leito hospitalar, na presença de seus familiares. 

Como pai, sempre foi exemplo das virtudes mais nobres do ser humano, a 

honestidade, seriedade, generosidade e compaixão. Sempre foi incentivador para que os filhos 

estudassem, dizendo que o conhecimento ninguém jamais conseguiria tirá-los. 

Foi um pai presente, carinhoso e amigo, um verdadeiro herói e porto seguro para seus 

3 filhos e 08 netos. 

Como esposo, sempre foi parceiro, amoroso, carinhoso, amigo leal de todas as horas. 

Inclusive seu Augustinho e dona Clotilde formavam um casal onde todos elogiavam 

pelo companheirismo e cumplicidade existente entre os dois. 

Como irmão sempre foi muito querido pelos seus 11 irmãos, agindo como amigo e 

conselheiro. Sempre foi muito presente na vida dos seus irmãos e se orgulhava muito disso. 

Sempre falava que seu sonho era ver seus irmãos felizes e unidos. 

Como morador de São Roque do Chopim, foi uma referência na comunidade, agindo 

como líder em prol do distrito. !/ 
~ 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

Sempre com muita disposição para trabalhar pela comunidade, foi responsável pela 

criação do primeiro Grupo de Lareira da comunidade. 

Como vereador, exerceu o mandato com simplicidade e seriedade, agindo de acordo 

com suas convicções, embora tivesse que passar o mandato inteiro fazendo tratamento contra a 

doença na medula. 

Seu Augustinho foi uma pessoa com coração enorme, sempre muito generoso, 

carismático e sorridente, mesmo nas adversidades. 

Muito religioso, tinha muita fé em Nossa Senhora. 

Uma de suas maiores virtudes era ajudar os outros, se sentia feliz quando ajudava 

alguém. Inúmeras foram as pessoas que ele ajudou em sua vida. 

Homem simples, honesto e trabalhador, que deixou um legado maravilhoso para seus 

familiares e amigos. 

Deixou sua esposa Clotilde, 3 filhos, Carlinho, Claudete e Claudecir e 8 netos 

Augustinho, Lucas, Matheus, Thais, Guilherme, Gustavo, Laura e Gabriel. 

Seu Augustinho partiu mas deixou somente lembranças boas, de uma pessoa do bem, 

que viveu para ajudar o próximo. 
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AUGUSTINHO POLAZZO 
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LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA 
escala: 

LOTEAMENTO JARDIM ITÁLIA indicada 

proprretarros : CPF: 

ACIMA DESCRITOS ACIMA DESCRITOS 

loteador: 
POLAZZO CONSTRUTORA L TDA ME 

CNPJ: 
20.902.487.0001-05 

local : desenho: 
PATO BRANCO - PERfMETRO URBANO - BAIRRO AEROPORTO LUCAS A. POLAZZO I JEAN R. CARDOSO 

autor: data : 
LUCAS ANDRÉ POLAZZO CAU A1394371 MARÇ0/2019 

especificações : 

PLANTA DE LOTES 

Rua lbíporã, 881 - Centro - Tel ( 46) - 3025-4200 - Pato branco - Paraná. 
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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 ~;, u ~ ~33 /zotq;-
' 

Pato Branco, lf!-/tv/zot<:<.. 

Jo 

Presidente 

I /) .arl ti : nú ~ Relator: \ 1ll . ~ ~ 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 233/2019 

Câmara Municipal de Pato Branco 

lllllllllllllHlllllllllllll 
PROTOCOLO GERAL 3272/2019 
Data: 03/10/2019 - Horário: 10:02 

Legislativo - PCRJ 144/2019 

Os vereadores Carlinho Antonio Polazzo - PROS, Claudemir 
Zanco - PDT, Fabricio Preis de Mello - PSD, Joecir Bernardi - SD, José Gilson 
Feitosa da Silva - PT, Marco Antônio Augusto Pozza - PSD, Marinês Boff 
Gerhardt - PSDB, Moacir Gregolin - MDB, Rodrigo José Correia - PSC, Ronalce 
Moacir Dalchiavan - PP e Vilmar Maccari - PDT, propuseram o Projeto de Lei nº 
233/2019 que denomina via pública de "Augustinho Polazzo" , a via pública localizada 
no Loteamento Jardim Itália, Bairro Parzianello. 

Trazem os proponentes em justificativa que seu Augustinho Polazzo 
nasceu em 12 de julho de 1944 no Município de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul , 
um dos filhos mais velhos entre os 12 (doze) irmãos, perdeu o pai muito cedo e 
ajudou a criar seus irmãos. Que no ano de 1968 Seu Augustinho Polazzo veio residir 
na Sede Dom Carlos, Comunidade do interior de Pato Branco. Casou-se com Dona 
Clotilde de Barba, tiveram três filhos, Carlinho, Claudete e Claudecir. 

Após residir alguns anos na Comunidade de Palmeirinha ltapejara 
D'Oeste, e no Município de Quedas do Iguaçu , no ano de 1998 Seu Augustinho 
Polazzo veio residir em São Roque do Chapim . Muito trabalhou nesta Comunidade, 
sendo por diversas vezes Presidente da Capela . 

Aduzem ainda que, o homenageado sempre foi muito atuante na 
comunidade, contribuindo significativamente no desenvolvimento da mesma, sendo 
responsável pela instalação da primeira indústria na área urbana da comunidade . Foi 
um líder e com muito carisma, generosidade, trabalho, dedicação e empenho sempre 
esteve a frente da Comunidade de São Roque do Chapim . Em 2008 foi candidato a 
vereador, ficando como suplente, entretanto em 2012 se elegeu vereador com uma 
votação expressiva. 

Após a eleição Seu Polazzo descobriu a doença (Mielodisplasia) , 
lutou por 06 (seis) anos sempre com coragem , otimismo e acima de tudo, muita fé , 
mesmo com todo o sofrimento, enfrentava a doença sempre com um sorriso 
estampado no rosto, esbanjando carisma e amizades. Em 2018 a doença se agravou 
e virou câncer na medula , teve uma debilitação da saúde física de forma mais 
agressiva . Seu Agostinho Polazzo faleceu na madrugada do dia 16 de dezembro de 
2018, no leito hospitalar em companhia dos familiares. 
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Após a análise dos membros da Comissão de Justiça e Redação, 
especialmente a análise criteriosa deste relator, a Comissão de Justiça e Redação 
atendendo ao que preceitua o art. 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Pato Branco, o qual prima pela análise constitucional, legal, regimental e jurídica da 
matéria em tela, optou-se por exarar PARECER FAVORÁVEL a regimental 
tramitação do Projeto de Lei nº. 233/2019. 

Pato Branco, 2 de outubro de 2019. 

Marco Antonio Au 
Membro 

D 
Membro 
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'~ (46) 3272 - 1500 / 3272 - 1534 

Polazzo - PROS 

ll:3Jhttp://www.patobranco.pr.leg .br/ vereadorrodrigo@patobranco.pr.leg.br [!]\ .... :...~ : 



DATA~~7ui9 
1!! VOTAÇÃO NOMINAL AO PROJETO DE _:;)->.,,;-2::......;;;:R..A~' _________ Nº L3 ?2 

CARLINHO ANTONIO POLAZZO - PROS ••. •. 

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

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

JOECIR BERNARD! - SD ..•• ••.. •• .•.••.• 

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

MARCO ANTONIO AUGUSTO POZZA - PSD ••• 

MARINES BOFF GERHARDT •••• 

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

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

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

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

>e 

k'I 

DATA~~ .2LJ/!?> 
~~ 

2!! VOTAÇÃO NOMINAL AO PROJETO DE 

SIM 
CARLINHO ANTONIO POLAZZO - PROS ..•.• 

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

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

JOECIR BERNARD! - 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 •••...•. 

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

NÃO AUSENTE 

Nº 

NÃO AUSENTE 

SECRETÁRIO 

ABSTEN ÃO 

ABSTENCÃO 

1 

1 



CÂMARA MUNICIPAL DE 
~ PAT BRAN 

PROJETO DE LEI Nº 233/2019 

Denomina via pública de "Augustinho Polazzo". 

Art. 1° Fica denominada de "Augustinho Polazzo", via pública localizada no 
Loteamento Jardim Itália, Bairro Parzianello, Município de Pato Branco, Paraná. 

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

Esta Lei é de autoria dos vereadores Carlinho Antonio Polazzo - PROS, 
Claudemir Zanco - PDT, Fabrício 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. 

! Rua Arariboia, 491 , Centro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
, .. (46) 32 72 - 1500 
18lhttp://www.patobranco.pr.leg.br/ legislativo@patobranco.pr.leg.br 



11/10/2019 Prefeitura Municipal de Pato Branco 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

SECRETARIA DE GABINETE 

LEI Nº 5.414 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 

LEI Nº 5.414 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 

Denomina via pública de "Augustinho Polazzo''. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou 
e cu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 

Art. lºFica denominada de "Augustinho Polazzo", via pública 
localizada no Loteamento Jardim Itália, Bairro Parziancllo, Município 
de Pato Branco, Paraná. 

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

Esta Lei é de autoria dos vereadores Carlinho Antonio Polazzo, 
Claudcmir Zanco, Fabricio Preis de Mello, Joccir Bcmardi, José 
Gilson Feitosa ela Si lva, Marco Antonio Augusto Pozza, Marines Boff 
Gerharclt, Moacir Gregolin, Rodrigo José Correia, Ronalce Moacir 
Dalchiavan e Vilmar Maccari. 

Gabinete do Prefeito, 1 O de outubro de 20 19. 

A UGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 

Publicado por: 
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini 

Código Identificador: l C74DF29 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 11/ 10/2019. Edição 1862 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site : 
http://www.diariomun icipal .com. br/amp/ 

www.diariomunicipal.corn.br/amp/materia/1C74DF29/03AOL TBLSdlR7uEsRih8aR6X28vnGb 7z6YmlBWe5sErvXtz1 vZp-1 XYAxK38spUh Yi861cly... 1 /1 



OIÃRIO 00 SUDOESTE 
11 de outubro de 2019 

t.tumCIPIO OE r.!ARIÔPOLIS 
AV1SO OE LICITAÇÃO. EOfTAL 0[ COUCORRtt:CIA U ' 11/2019. 
Pr()C:i!.UO n' S?a.'2019. O M •• n·c.·~•o dtl 1.1~"-S, a1'1Y·h do Pre'b!O 
, .. ,,,. .. <)p.3' fk~-1 ROO,'-'C ROSK:ti Getien. e d.J Corris-Wol Pt:murl'M!e de 
uo·~ «~ pela P()f'\if\i n .. 90'2019 do 04 do abri « 2019, e;!• 
c.ot''«rr~comald' Fedu~n•8&.ô'9)esuupos.~es~~. 

Oecrc:O M.nop;W n' •1'2007, Lci Cci'r~.W n" tll12CX1a, Ld 
CO'r~~'.M n• 147/201 4. Oe<.re:o n" 8 5J81'2\l lS. Lei M1..1n'ôpit 
~M'...V n' 41120C/3, C>Ktt:O t.~p.1.1 n' ~õ!.2\) 10, e c:kma:S nomus 
rogo.J.1mu:J.Mes a;; c;.h't'.3 i esç..!oie. tornai p;,ttoo aos lt"Ufeuõldo1 GVO 
rt~A LICITAÇÃO EXCt.USIVA PAAA A PARTIC!PAÇÃO OE 
l .t:CR<>t=J.."PRESAS - UE, E.UPRESAS OE PEOUEl\0 PORTE - E PP, AO 
t!:CRO:J.'PREE.,OEOOR l.'\'OlY10UAL - t.•e1 E Soe:~ Coopera:..~ 
(S.C.~ e <;1.'0 1:6 o d a u da t:OVEl.1BRO de 2019, as 09hOtl (UOVE) 
hous, c.5Wi rc.ubo!ndo, no Pro.:oo:l() do uo~ d.a Pte!'e:in 
r.\.n:Op.!I de P.~. o uedt'ncialr.el'.:O, e os «.\dope.S ((lri4..e:ndo3 a 

~~~e~~~~. e~':~·~~º~:~~~ 
reg'Wo da p<cç.os p.va fv:ua e-.;en'JJal aq...i:S.:ç.lo (!• m.a~ e 
equprou.:Os drnrsos. reurgu e Ulh..'d-.os ôe &.ta. QVt Jei'Ao uU:Lados 
pelos ~·.os m-#ri~i. ~ ae«d.l cem as cspoo"cações oor.t.dJ.S 
r~ w.trJ:> r-1. c;i>1 l.u JMtW1 do ed:·.al. undo ar~ c!o lpo ·p.1E1~0R 
PREÇO ~ ITEl.r. O in~o teot do a~ CUT·'Oea~ e uos Wle..o.DS 
e5U"Jo ~ d:sp)Sç.\.J do>S in:C:<c-ssadvs. 8 p.lfff (e\U ~.a. ;t.r.» ã 
Corr.iss.J.l P~:~ de Lb~ no l~e·u.e -< 6-312ô-8tOO. N 
Pre~e.Ua M.nicip.i:l d.!: t.'-MV..f-ob. no hOt"~ d.e ~·~!.e. toca'·ud.l na 
Ru.a Seis, n~ 1031), ~o. ~ !HN-1 
f!Jf"YXÇb-fQ?Üff'"'r'il:OO'-ivo.r1br. no Pc.rt.a T~b'io,a do 
,~ w pe:_\) 5-2 Y.'A'N m.;ri-;po .... [#?:ti tf N ab.l Ll(;.l.aÇOe.f 
P.'M\..~:s. 10 da ô.f.ut.to da 2019. P:M Roque Ri»U::ll ~ - Pre'e: » 
l.'unlopol 

~~SAl,,ll,lC.EOOKiUlf)J ESTUJOOOPAAA•;' 
SE.Cl\ElAA!A IM~.al CE. w,.o-.~,s lfV.çÃO E rrtt..•.(.J..S 

PROC($SO ~ ... 1 12.'2019 
l',:>J~f;l.O)lE Dê OOTAÇÃOfl'" W'~ll 

OBJETO ~ Cc c-ve:s,, pra l;:r.:.er ICM"ÇI e. \.oSo> 61 sd"~ \i,.1 -..me.. df t.rc.:>" üb ~ P"t"',05 dt í'f!ÇU (..> ~.J TFUl WJ.0'- pra W ~'i·.> C0'"'4 
.... -.rtJ6t~..-!.>~,~«~.;ulrNPffoli!I pr,~~0$16112 CX.zt) r.-. 
F1UZOP1rJ;v..•n.a.yt.o_ 1..J (~}d.al. 
PRAZO OE o.EcuçJ.o. 11 (il:t} ~cw-s_ ~·m.~.> Mt fn'T~ ~ ';....u e R.Gh$'ns 
~.C~•:ul>una lfi6U6?)e l<.IH~,ln 
GO\TR,T1DA 9.Sll.V~\ fRQY.lJ.ORlli'E:W.!JEUTO E FESOUS.\OE 1tCRCAOO 
(1.PJ:-.0• 11~.u...;_t.-~l-lS 
\'>.l.OR lü •5'100 (;~•~.-O e rc.t rU.Ji)r~ l...Wrrd>0\1'.t ~ 
de"S 5-5(:.J{~;) (Of'c.or• qJrt..aeo&.>rtn}P9":JOpet""'6.>dr: 11(~ ... )ran. 
W.Ul;ÕES OE P>.tlWiJtTO O ~,r~'> wr-J t.'~ ~ G! o IS' dJ cb 
r..t1 ~:.. ,w ~j>.-';o!s o t"ef".rio·!ü e lt~,a..> ú \.1ol 6> ~ur• t*"A a") 

tc.b». r~!zt:olf'twrlr.Jodttf;wFf/lal «ri•d:wrv'.r~Gld;c'_,, r~·.o\W 
er.:r-vn(l)f'.:.c.«t.Wloe.i:.YO«r"'~ 
oorAçJ1J~·.n1J..qt.._ 
0-;;» C-'- ffOo.E IA'°J.\IJV'.'.il.A?.«.t.OE AC/.A,_".üTRAÇ.lO 
l.hê»I 01 - 5ECl\CTA.GS-, \U~>LOE WJ ' .<'ilAAl;.l.O 
f.rdt:rMPt...,..-~ o.t1nCoXl.l Hm-c.~~"waft.l-"Udt~~ 
eo-.. .:.i~~ l l~ltl. 1 1·\x.ir,.b~ 'ld".:r• 
~ n ~ •n.1 
,W,,~•R~C.:0-l.r• 

\'Jib'~õ..-"'W,Jox.RS S~Cil 
JUS TIFICA 1 I VACD-11.r;!r..Wtout.1...0:9o> il. l'"015o> l ltl•l!l.ê.'9.ldt li Ci! 
).rt" « 1~ll • s..A:S ~,tn ~ts. ~a-.;.> q.e • rvn.1 9.SrEUA TRAZ 
W.LOA l REN.WEUTO E PESO,J,SA CE !P-.RCAOO VI e~ °"'~u ur:~ « 
t.od.&~ CU'\ \'I~ 1;.JCio:t'oll Cb"'I diU 6t \1idli:'.e ~ n11?:>1l (r.e.., , a:.. 
eo:~ e"Y:C.I f.Ó UES SúfTWAAE *""' wu b"n ~., • co-.-uUY,ll 6:15 Mt"+4Qot cn 
CO't'll'.a<):A. s.t~6>~ 10dtoL-!m&2'J l9 
U/J,,POCESl..ctCV~ ~ lV..cç_,,, 

H IRATO P.\ RA PUBLIC.l ç.\O 

AT.I DE REGISTRO UE PRl'.ÇOS li•llli/1019 

(\ i nculaJo .10 Prt-tlo Eltll6oko n• OSJ/1019) 

CO:\IR.\TA:\TE: Mu.nkity.oJ~ Rtn.üCtll{-' 

CO'.\TRATAO.\; ll'.15HIXLTU'.'I .\. L OE Oll\'FIR.\ 

OBJETO: Rt~ml.l dt PU\OS r u j furu.1 ( t\tntull <CoatUlllÇ.i.> ~< mlpt't:U cs

r«b.lil.iJJ rJJj fomtcirr.('íi~O t lto."U81 ~< t'\t inlOCõ, rlIJ .l~t r.Jcr li nt(d.~!JJ. 

~e-~ J_. S<l.".r ft..lliJ M>l!dun.~. 

\'ALOR TOTAL: RS 7516.li (kit mJ quinht-otCõ t 'inlt t KU ru.h t 'ir"' t 
CÚ:CO<u..J..n""o>S). 
PRAZO DE EX ECUÇÃO E l'IGt.\'CB: ll (Jo1<) m<>õ. 

O.ITA DEASSIS .ITUR.\ 00 CO~'TRATO: 10~< oolulvod< l-019. 

fORO: Ct\Jllu u. J< M.umGdr(_\ ~!.WJ J.-> Pu!n.i 

Rtnuc'°""'J, 104.!c-O'.Jtub.roJt 1\t19. 

USS!R O,N.\N OORTO LI 

Pufc:10 MunkipJJ 

EDIT.IL OE llCITAç.\o 

MOU.\UU.\UE PR.EG.IO EU:TRÔNIC01'•GMl2019 

RE.SULTADO DE fULG.UID.'TO [ CL\SSIFIC.1ç.\o 

Em rumrrimtn:c> w di!fVtC.> oo ut l09, ruJA.r!!'o t• d1 Lti 
fil 6MN3, tl..-'fnJ·K 1w:itlk<1 o rctuluJ,,JJ l:<iuiJ.o t'm t rf~11ft. n;1 clJ.llilk~lo 
di-J( dJ K'",S\Jinl( fonru: 
Em 1111.l& l ú.n!o tmrtõ.J.r.uo.."ÍJW'~C ttt Jt:!Í'liJoJ, r:Of'>~ll, O F'ttÍri"»Jt

dJu c..._'\ffio.J FRACASSA D.\ i prtstn!t lkiU:\J·'-
Rtn.u.:rnç.1.W& roru~n& 2019. 

LESSIRC.\ NAl'i BORTOl I 

Pftftito 

WIT.\ t DE UCITAç.\O 

MOO.\U0.\0[ PRl'.G.\ O PRLSEXCl.l l li' 0?111019 

RESULTA DO DE JU LG.\~11:.,TO ECL\SSll IC.\ ç.IO 

Em ru mrr imtn:+l ~ J isp.._,S!J> r.o Vl IW, ruJ~u.fo 1· w l d 
8.6M/9.\, torru-u pU.b:i<o o 1ou'uJ., d 1 lt..:i:1çlo tm <J'i,ót.Út, rujJ c1rn:tl<.1:çlo 

dl -u J.1 S<"-3llintt ÍMntc 

r.m rlll.) ~( nfo l tr comrutd~.> rtnhum.J t.m;-rts.t irl(10SJ.J J ru.1. rlllkiru 
Jo ru.\r;t ilol lkiur.l<fi.l uinu ciu.J.\ • Croml~u.' Ptn:nJLtr.tt .!t liciu,oo t!«h· 

1.& como DESERT.\ l r<«<n'.t lkiU\i.l. 
R(.CW((0\..1-.0') J<o:,,h..t hlJt 1"1'1 

LU.\K\ KRUG 

Prtg()(ir.a 

PUBLICAÇÕES LEGAIS 

~tlr.o\ICll'IO UC P.\TO OR.A.'-;CO 

E.nu.to Tcun.;> JI! l'trmiulo Jt l.;'ro o• 10Sll019/GP. Oi1rtn» J~ Llcit1çJo n• 
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• lncu~1Jou J .: únrrt:SUJt ftU< T«ndó~ J~ l'.ll.J Sur.co/P.uuU. d.J uh~ 
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los. < <!t wu~l&.tÇOO t dir<;1os. V.\LOR [ PAG.\\IF~,"TO. Pelo> U54d.u ln$U
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MUl<ldPIO D[ CORONEL \'1110.\ - CST.\00 00 P.\R-IX{ 

RLSULTADO DE u c rr.1ç.lo - PREG.10 ELETRONICO :-.~ 90/1019 
O.ITA: H.09.1019 AllFRTURA:OS. 10.1019 HORÁRI0:09h.l0 
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$.;h1l'.inl. Prt!t"M ~llldkip.Ü. 

~llll<IC I PIO DE P.ITO URANCO 
A\' I S O D E LI C I TAÇ.\O 

[DIT.\L DE PRl'.G.\O llETRÔ~1CO 1' 0 90Jl019 
PROC[SSO N• UJ/Nl9 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
PI' OBRAN 
PROJETO DE LEI Nº 233/2019 

RECEBIDO EM: 23 de setembro de 2019 

SÚMULA: Denomina via pública de "Augustinho Polazzo". 
(Localizada no Loteamento Jardim Itália, Bairro Parzianelllo, Município de Pato Branco, Paraná. 
Augustinho Polazzo foi Vereador na Legislatura 2014-2017) 

AUTORES: 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 

LEITURA EM PLENÁRIO: 30 de setembro de 2019 

DISTRIBUÍDO À COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO EM: 1° de outubro de 2019 
RELATOR: Rodrigo José Correia - PSC 
PARECER FAVORAVEL PROTOCOLADO EM: 3 de outubro de 2019. 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 7 de outubro de 2019-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. 

SEGUNDA VOTAÇÃO: 9 de outubro de 2019-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 766/2019/DL, de 9 de outubro de 2019. 

SANÇÃO: Lei nº 5414, de 10 de outubro de 2019. 

PUBLICAÇÃO: Publicada na página 83 do Jornal Diário do Sudoeste edição nº 7492, de 11 de 
outubro de 2019 e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 11/10/2019. Edição nº 1862. 
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