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Legislativo - PLO 17612020 

GABINETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - Republicanos 

Excelentíssimo Senhor 
Amilton Maranoski 
Vice Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador infra-assinado, Professor Moacir Gregolin - Republicanos, no uso 
de suas atribuições legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato Branco o 
seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 176/2020 

Denomina via pública de "Angela Marangoni Faggion". 

Art. 1° Fica denominada de "Angela Marangoni Faggion", a via pública 
localizada no Loteamento do Shopping, Bairro São Luiz, no Município de Pato Branco, 
Paraná. 

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

Pato Branco, 2 de outubro de 2020. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

GABINETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - Republicanos 

JUSTIFICATIVA 

Das muitas lições aprendidas no decorrer da vida, certamente a gratidão é a 
mais nobre entre elas. 

Buscamos com o presente Projeto de Lei atender uma solicitação justa da 
Família MARANGONI FAGGION, através da denominação de uma via pública situada no 
Loteamento Shopping no Bairro São Luiz, com o nome de Ângela MARANGONI 
FAGGION. 

Notário e o legado deixado por esta mulher que em toda a sua vida dedicou-se 
ao bem dos moradores de Pato Branco e de sua família. 

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 famílias iniciaram a história deste Município pujante. 

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

Pato Branco, 2 de outubro de 2020. 

~' 
M \ . ~ 1· oaqf' rego m 

Vereador - epublicanos 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

GABl t:-J ETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - Republicanos 

BIOGRAFIA - ANGELA MARANGONI FAGGGION 

Angela nasceu em Erechim (RS) no dia 06/01/1933. Por volta dos nove anos de 
idade foi estudar em um convento, pois pela dificuldade financeira da famíli a, acreditavam 
que lá ela teria estudo. 

Durante a permanência nesta instituição religiosa chegou a vestir hábito de irmã 
Vicentina, porém desistiu da vida religiosa para cuidar de sua mãe que necessitava de 
cuidados especiais em razão de um quadro avançado de Alzheimer. 

Em 1962, deixou o convento e casou-se com Hilário Primo Faggion e juntos vieram 
morar em Pato Branco, para começar a vida nesta região e trabalhar na Farmácia Diana. 
Nesta cidade fez muitos amigos que acompanharam sua trajetória ao longo de sua vida. 

No curso da união conjugal tiveram qua ro 1lnos na seguinte ordem: Rosângela 
Faggion, Hiliandra Faggion Villar de Sena, Hiliandro Faggion e Romulo Faggion. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

GABINETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - Republicanos 

Ângela se dedicou ao ofício de parteira, por aproximadamente 30 anos, 
auxiliando muitas mãezinhas no nascimento de seus filhos, sendo que o último parto foi 
realizado em 1991. Este era um ofício do qual a mesma tinha muito orgulho e satisfação 
em realizar, e acredita-se que seja privilégio de poucos poder participar do momento em 
que as crianças chegam ao mundo. 

A maior parte destes partos foi realizado em moradias rurais, sendo que muitas 
vezes ficava por dias fora de casa, até o momento da criança nascer. Dedicava- se a esta 
missão sem se preocupar com o horário em que vinham busca-la, nem com a 
remuneração pelo serviço prestado. 

Contava aos filhos das situações precárias das estradas, pois naquela época a 
maior parte das estradas era de chão batido, ficando expostos a toda a sorte de desafios 
especialmente em períodos chuvosos. Vinham busca-la as vezes de carroça e outras de 
carro. E a mesma com satisfação sempre dizia, "É por uma nobre causa". Ao longo de 
sua vida, mesmo após ter abandonado este ofício em razão da idade era procurada pelas 
famílias que havia participado do parto para receber carinhosas palavras de gratidão. 

Em 2010 ficou vil'.iva de seu companheiro e já estava apresentando sinais da 
Doença de Alzheimer, e sendo medicada para retardar um quadro progressivo da doença. 
Após a perda de seu eterno companheiro, os filhos passaram a dedicar-se a seus 
cuidados esforçando-se para garantir que a mesma tivesse o conforto necessário e 
merecido. Tal tarefa foi realizada com esmero especialmente por suas duas filhas 
Rosângela e Hiliandra. 

Infelizmente esta doença ainda nos dias de hoje não tem cura, resultando em 
progressiva debilitação das condições de vida daqueles que são acometidos por ela. Por 
fim Ângela não mais conseguia reconhecer as pessoas, tampouco comunicar-se com elas, 
mas conservava um sorriso e olhar que reconfortava o coração de seus filhos. 
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GABINETE DO VEREADOR MOACIR GREGOLIN - Repuhlica nos 

Faleceu em 21/10/2016 em razão de complicações comuns à doença de Alzheimer 
deixando como legado os filhos, as noras (Kelly Tatiane Zamboni e Élina Cristina Urzulin 
Rocha), o genro (Jesus Salvador Villar de Sena) e sete netos: Luiz Felipe, Ana Carolina e 
Ana Clara Villar de Sena (filhos de Hiliandra) e João Vitor, Giorgia Gabriela, lzadora 
Hermínia e Pietro Hilário (filhos de Hiliandro). E para estes seu exemplo de fé e amor ao 
próximo. 
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~1 FUNARPEN 
~ií' SELO DIGITAL Nº 

mZnNx.EP86t.WlxOX ' 
gVUJS. UD4Z 

consulle esse selo em 
hltp://h~arpon .co_m.llr REPÚBLIC'/\ FEDEllf',TIVA DO 13R/\SIL 

:IW<ilSTRO CIVIL D/\S PESSOAS N/\TUl{AIS 

CERTIDÃO DE ÓBITO 

\ Nome 
ANGELA MARANGONI FAGGION 

f , -.,,,,... 

I 

; Sexo 1 Cor 1 Eslado civil e Idade · . 
Feminino Branca Viúva, 83 anos.. i ' ' 1 

1 
Õocumen\o de kJeoliíocaç.âo c1~1 ~or 

_ 7/3930/SSP/RS •• Não 
: '-F-1h-aç-Ao_c_r-es-íd-ê1-1tt-.a------------' . L-/ . 
~ JOSÉ MARANGONI e CAROLINA MARANGONI, residente E( domiciliaçla na, Rua lbipora. 534. Ap Unico. ~/-,', 

Centro, em Pato Branco-PR.. · · 1 
• /~-

º'" • "'".,. ''""m'"" . . . i 2º'1' i l '1'u.o' i l 2;..0'"'1 s i. Vinte efum de outubro de ttois mil e dezesseis, às 15h 05min •• 

Local do ra1ecimen10 

Hospital São lucas, em Pato Branco-PR•• 

Causas · 

Choque Séptico, Insuficiência Renal Aguda, Alzheimer, Cardiopatia•• 

Sepul\amen\o I Cremaçao (Município e cemitêrío, se conhecklo)1 1 Oeelarante 

._C_e_m_ité_r_io_ B_a_i_rr_o_B_or_to_t_n_e_s_ta_c_id_a_d_e_•_• _--'--1 __ ~._R_o_m_ul_o_F_a~g=g~io_n_•_• ______________ ~ 

Nome e nümero de documento do médico que atestou o óbito 
Dr. Giancarlo Vannucchi, CRM nº 20463 •• ,,. 
.__-----------------~----------------------~ 
Observações I Avertiaçôes "' 

_ _.,,..'--L : Nascida em 06 de janeiro de 1933. Pelo declarante foi-me dito, c;iue a falecida não deixou bens a inventariar e ~ 
·-: nem testamento, e que a mesma não era eleitora. Era viúva de Hilario Primo Faggion e deixou quatro (4) filhos ' 

~.,,C......,L..-; maiores: Rosangela F~ggion com 50 anos, Hiliandra Faggion Sena com 47 ~nos. Hiliandro Faggion com 45 :::: O.. 
: anos e Romulo Faggton com 39 anos.Apresentado a Declaração de Óbito do Ministério da Saúde nº ~ 
' 24379185-2, CPF/MF nº 030.500.239-29, Certiçlão de Casamento Nº 6124, Folhas 143, livro 23, lavrada no • 00 

1

- j ~ri:~!e Registro Civil, ERECHIM-RS Emolumentos: Isentas (Fa~e a lei Fe~eral 9.534/97) •• ~ ~ 
i 1 êÃRTÓRIO VIEIRA j O conteudo da certidão é verdadeiro. Dou fé. s e;;. 
! \'.4;~::Hvieira samara 1 Pato Branco-PR, 21 de outubro de 2016. .- -ri ·, 

- ::::· ..... =11<=ipo==o=COOU1=(.0=/=~==, ===========: \ . ~ g \ 
Município e Comarca de Pato Brancp - Estado do \ 
Paraná \ - -< 

1 '\-< 
' R~;~10Tapéijos. 152 • 4° Andar. Centro Zaqt eu Batista de Oliveira 

Cep 85501-045 I Fona: (46) 3225-2455 Escrevente Juramentado 
e-mail: cartorio@cnrtoriovieira.com 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

, 

PROCURADORIA JURIDICA 

Recebi nesta data, na condição de PROCURADOR 

JURÍDICO, abaixo assinado, conforme estabelece o § 1° do artigo 133-

A do Regimento Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto de 

Lei nº 176/2020. 

Pato Branco, 05 de outubro de 2020. 

í( 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

'li. 

PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 176/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do ilustre Vereador Moacir Gregolin -
REPUBLICANOS, que visa denominar de "Angela Marangoni Faggion", a via 
pública localizada no Loteamento do Shopping, Bairro São Luiz, em Pato Branco -
Pr. 

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

É o brevíssimo relatório. 

A proposição está acompanhada de mapa do Loteamento cio Shopping (Pré
aprovado ), em atendimento ao que dispõe a Lei nº 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 nº 
2.34 7, de 15 de junho de 2004, que estabelece critérios para a denominação de 
próprios, vias e logradouros públicos do Município de Palo 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. 7º) 

A matéria atende as prescrições contidas na Lei nº 2.347, de 15 de junho de 2004 e 
suas alterações, razão pela qual opinamos em exarar parecer favorável a sua 
regimental tramitação, compel indo as comissões permanentes procederem a análise 
da mesma sob o enfoque de mérito. 

É o parecer, SALVO MELHOR JUÍZO. 
Pato Branco, 16 de outubro de 2.020. 

José Renato Monteiro do Rosário 
Assessor Juddico 

*Documento enviado eletronicamente através do SAPL * 

Luciano Beltrame 
Procurador Legislath10 

~Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

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 Lei nº 176/2020. 

Pato Branco, 19 de outubro de 2020. 

~~~Me 1~ 
Presidente 

Data: ,\S- ~ o·-CQ. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

~ lP 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 176/2020 

Autor: Moacir Gregolin- Republicanos 

Relator: Marines Boff Gerhardt - PSDB 

Súmula: Denomina Via pública de "Angela Marangoni Faggion" 

RELATORIO 

Câmara Municipal de Pato Branco 

111111111111111111~ 
PROTOCOLO GERAL 3484/2020 
Data: 26/10/2020 - Horário: 17:12 

Legislativo - PCRJ 104/2020 

O projeto acima citado tem o objetivo de Denomina Via pública de "Angela 

Marangoni Faggion". 

ANÁLISE 

A presente proposta contida neste projeto visa denominar via pública de "Angela 

Marangoni Faggion". 

Angela nasceu em Erechi (RS) em janeiro de 1933. por volta dos nove anos de 

idade foi estudar em um convento devido a dificuldade financeira da família. Durante sua 

permanência na instituição chegou a vestir o hábito de irmã Vicentina, porem desistiu da 

vida religiosa para cuidar de sua mãe que sofria de Alzheimer. 

Em 1962 deixou definitivamente o convento e casou-se com Hilário primo Faggion e 

juntos vieram morar em Pato Branco. 

Angela se dedicou ao ofício de parteira por aproximadamente 30 anos, sendo o 

ultimo parto realizado em 1991 . oficio que lhe trazia muita satisfação e orgulho. 

Mulher guerreira que batalhou incansavelmente pelo bem das pessoas que a 

procuravam e portanto mais que merecedora de tal homenagem. 

O projeto também apresenta toda a documentação exigida para a denominação de 

logradouro público. 

~Ruo Arnriboia, 491, Centro - 8550 1-262 - Polo Branco - Parnná 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
~ 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto de Lei , optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL, à sua 

tramitação por esta Casa de Leis. 

·É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 19 de outubro de 2020. 

Amiltom Maranoski - PL 
Membro Presidente 

Membro-

~Q;)~ 
Rodrigo Jefsé Correia - PODEMOS 

Membro 
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dlariodosudoeste.com.br 
19 de novembro de 2020 

Número de transplantes de órgãos cai 
no ano da pandemia 
Cristina Vargas 
u;ninar"dllri.:do~udoelj!e com br 

O ano de 2020 foi atí
pico de 1•árias fonuas. pois 
exigiu adaptações e multa 
ílexibll ldade cm vários seto· 
rcs. pri11cipalmerue nu setor 
da sa1íde. Não baseasse toda 
a estratégia necessária para 
prel'enir e combater o con
cáglo do novo coronavirus. 
aplicada atra1·és de medidas 
rt•"riliva' ele scgurnnça. o 
setor precisou se adequar. 
enfrentando escassez de in
sumos. rema nejando leitos 
de terapia intensi1•a e cance· 
1 .. 1do cirurgias e letivas. en· 

1utras ações. 
Um dos reílexos dessas 

medidas extremas fo i a re
dução no número de era ns · 
plantes de órgãos em todo 
o pais. Vários fora m os mo-
1 ivns l]Ue levaram a essa 
queda. como a redução 110 
mimero de mortes de po
cc11clals doadores devido ao 
longo período de lsolame11-
to social; aos rígidos pro
tocolos que rcstri11giram a 
doação dos órgãos por cau· 
sa da suspeica da doença 
em pessoas que morreram 
antes mesmo de receberam 
o resul1ado do exame; a fal
ia de leitos 11os hospilais e 

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil. 96% dos transplantes são fe itos pelo SUS 

o risco de com<lgio pelo Co
vid- l 9. que obrigou o adia· 
mcnto dos transplames que 
não necessitavam de urgên
ci;1~; erit re outros. 

No Hospital Policlínica 
Pato Bra11co. segundo a as
sessoria, em 2019 foram re
al11i1dos :l 1 prnretlimPncos 
de transplames renais, sen· 
do sete de doadores vivos e 
24 de doadores falecidos: já 
em 2020 foram realizados 
somente oito procedimen
tos desse Lipo. sendo 1rl's clr 
doadores l'il'OS e cinco de 
doadores falecidos. 

Transplantes 
renais 

Em Paio Branco a reali
dade não foi diferente. Assim 
corno em muilas regiões do 
país. tambt'm caiu o número 
de trasplames de órgãos. 

· nesde a autorização 
do serviço Já foram realiza. 

Legislativo aprova R$ 5 milhões para 
ações contra a Covid-19 

·~essoria 
Na quarta· feira ( 18) os vereadores 

<•provaram o valor de RS 5 núlhões em cré
di10 especial para o E.~ecutivo.jumo ~ Sccre· 
caria :\ !unicipal de Satide. 1>ara ser u1lliza · 
cln rm açiirs de enfrentamento a Covitl-19. 
Também em primeira vo1ação. foi aprovado 
o Ti1ulo de Cidadão Honorário de Pato Bran· 
co. para Ezequiel Machado, e mais seis pro
jetos para 11omear vias urbanas. 

Pelo Projeto de Lei nº 192. de 2020, 
foi aprol'<•du. e111 pri111t'ira VOlil \'Ao, o e n'di
to especl11l de RS 5 milhões para o E.~ecuti· 

1·0. jumo à Secretaria :\lunicipa l de Sa1ít1c. 
O valor é referente à Ponaria do Ministé rio 
ela S;uícle nº 1.666, de 09 de abril de 2020. 
a qual estabelece os valores para e11frcma· 
111t•1110 ela Cnvid-1!1. ·1u1tkndo a hra11ger '1 

atenção primária e especializada. a vigilân
cia em saúde. a assistência farrnacêu1lca. a 
a<]uislção de suprimemos. insumos e produ· 
1os hospitalares. o custeio do procedlmcn· 
to de Trarnmcmo de Infecção (><'lo no1·0 CO· 

ro11avirus · Covid 1 D. prt•\' istu 11t1 Pnrlar i;:i 
nº 2'15/SAES/:\IS. de 24 de março de 2020. 
bem como. a definição de protocolos assls-
1enciais especificos para o enfrc111amcmo 
ela [k11Hlcm1a·. 

Em primeira votação, foi aprovado 
o l'tcljl'lll cll' llcTrl'to 1 Pgislativn n" 5. º" 
7.07.0, de autoria do vereador Vilmar :\!ar· 
cari (Podemos). que concede o Título de CI· 
dadão llonorário de Pato Branco para E2e
qulel ~!achatlo. Nascido em Abelardo Luz 
(SC). em 28 de dezembro de 1953. Ezequiel 

é Bacharel em Teologia e possui especializa
ção cm Resolução de Conílitos. 

De aU1oria do l'ereador Vilmar ~lac
rari (Podemos). rm primeira v01ação. fo
ram aprovados o Projeto de L<'i nº 172, de 
2020, que deno mina de ·cerilo Giacomoni", 
a via plibllca localizada no l01eamento do 
Shopping. no bairro São Luiz: e o Projeto de 
Lei nº 183, de 2020. q ue deno mina de ·luiz 
Pa.~·. a via públira localiznda nn Lo1ramrn
lo do Shopping. no bairro São Luiz_ 

De autoria do l'ereador Rodrigo José 
Correia (Podemos). foi aprovatlo o Projeto 
de Lei nº 180. de 2020. em primeira vo
laçào, que denomina a via púlllica. locali-
1ada e 111 rc as q11aclr.ts 1 28:l, 1287. 2282. 
2283 e 2284. cruza mem o com o prolon
gamento da Rua ~lanoel Branco. Rua João 
\liwr Vieira de Freitas e Rua dos Carde
a is. no Bairro Alto da Glória. de -vander· 
lei Carneiro'. 

Oe a111nria dn prc•s idemt· da Cii111;ir;i el e: 
Vereadores. ~loacir Grcgolin (Republica· 
nos), foram aprovados, em primeira \'Ola· 
ção. o Projeto de lei nº 175. de 2020. que 
denonúna de ' ldanilo Chloqucna', a via pú
blica localizada no Loteamento do Shop
ping. 110 hairro Siit1 l..11i1; () l' rnjr ln dr· l l'i 
n'' 1 76, de 2020. que denomina de ·Angc
la Marangoni Faggion·. a via pllhlica locali· 
zada no Loceamcruo cio Shopping. no bairro 
São l.uiz: e o Projeto de Le i nº 18 1. de 2020. 
que denomina de ' José ~!crlin', a via públi· 
r.t lnrali1;cda 110 Lllll'illlll'r llo cl11 Shnppi11g. 
no bairro São L11l1_ 

dos 946 transplantes renais 
e m Pato Branco, sendo 383 
transplantes realizados com 
doadores vims r 563 com 
doadores fal ecidos'. desta
cou o hospllal. 

Cardíacos 
Em relação aos trans

plames cilrdíacos. em 20 1 n 
foram reali1ados dois pro· 
cedimentos e nes1e ano ain-

Scorpion ATR 
205/60R16 

Ecosport, Strada 

da não foi rcali1.ado nenhum 
"Desde que o serviço foi im
plantado. foram realizados 
27 1ransplantes cardíacos em 
Pnto Branco. O número tle 
transplames renais e cardía
cos foi me11or, cm 2020. em 
decorrência da pandemia de 
Covid· 19', afinnou o hospilal. 

Dificuldade 
Ou1ra dificuldade en-

PAGUE EM ATIÔ 

10x 
SEM JUROS 
NO CARTÃO 

• 
LEVE 

4 

frentada pelos hospilais 
nesse sentido é que a Cen
tral Es1adual de Transplan
tes não recomenda ter, na 
mesma unidade de cra1a-
1nemo i111c11sivn (111 1). pa
cientes suspeitos ou com 
Covid· 19 e pacientes 1rans
plancados. Em função disso. 
o llosplial Policlínica preci
sou suspender os transplan· 
IC'S 11rsst> (l<'riodo enquamo 
durar a pandemia. 

No país 
Segundo o ~l inistério 

da Sa1íde. no llrasil. 96% 
cios 1ra11spla11tcs sii11 fl'i
tos pelo SUS. ~!ais de •16 
mil pessoas es1ão na fila 
aguardando um órgão. te
cido ou medula. A lista úni· 
ca é coordenada pelo go
w ruo federal e o u·mpo de 
espera depende do órgão e 
da g ra1•idade do problema 
do pacien te. 

Só emre abril e junho 
deste ano. auge da pande
mia. 835 pessoas 1nnrrc·rn111 
ames de conseguir um doa· 
dor. e apenas 2.500 trans
plan tes foram realizados. 
O que significa 64% menos 
que no mesmo período do 
ano pa'5ildo. 

Scorpion Verde 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

PROJETO DE LEI Nº 176/2020 

Denomina via pública de "Angela Marangoni Faggion". 

Art. 1° Fica denominada de "Angela Marangoni Faggion", a via pública localizada 
no Loteamento do Shopping, Bairro São Luiz, no Município de Pato Branco, Paraná. 

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

Esta Lei é de autoria do Vereador Moacir Gregolin - Republicanos. 

~ Rua Arariboia, 491, Ce ntro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
,, (46) 3272 - 1500 
18l http://www.patobranco.pr.leg.br/ le gislativo@patobranco.pr.leg.br 



04/12/2020 Prefeitura Municipal de Pato Branco 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

SECRETARIA DE GABL'IETE 

LEI Nº 5.635, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020 

Denomina via pública de "Angela Marangoni 
Faggion". 

A Câmara Municipal de Pato Brnnco, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° Fica denominada de "Angela Marangoni Faggion", a via 
pública localizada no Loteamento do Shopping, Bairro Sào Luiz, no 
Município de Pato Branco, Paraná. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta Lei é de autoria do Vereador Moacir Gregolin. 

Gabinete do Prefeito, 2 de dezembro de 2020. 

A UGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 

Publicado por: 
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini 

Código ldentificador:CB63A 768 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 04/ 12/2020. Edição 2 152 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomunicipal.eom.br/amp/ 

\'llVlv.diariomunicipal.com.br/amp/materia/CB63A768/03AGdBq27EScHPb2VQol-H5wZAeqi60L4pFgRA2rVIRWinhtpbgzsZgrHkzEqzPbLVLV3Pk... 1/ 1 
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PLO 176/2020 - Projeto de Lei Ordinária 

Ementa: Denomina via pública de "Angela Marangoni Faggion". 
(Via pública localizada no Loteamento do Shopping, Bairro São Luiz, no Município de Pato 
Branco, Paraná) 

Autor: Moacir Gregolin - Republicanos 

Protocolo: 3281/2020 Data de entrada: 5 de outubro de 2020 

Leitura em Plenário: 5 de outubro de 2020 

Encaminhado para Parecer Jurídico em: 5 de outubro de 2020 
Emitido em: 16 de outubro de 2020 

Comissão de Justiça e Redação 
Distribuído em: 19 de outubro de 2020 
Relatora: Marines Boff Gerhardt - PSDB 
Data Anexação do Parecer Favorável: 26 de outubro de 2020 

VOTAÇÃO NOMINAL 

PRIMEIRA VOTAÇÃO: 18 de novembro de 2020 - Aprovado com 10 (dez) votos e 1 (uma) 
ausência. 
Votaram a favor: Amilton Maranoski - PL, Carlinho Antonio Polazzo - DEM, Claudemir Zanco -
PL, Fabricio Preis de Mello - PSD, Joecir Bernardi - PSD, José Gilson Feitosa da Silva - PT, 
Marines Boff Gerhardt - PSDB, Moacir Gregolin - Republicanos, Rodrigo José Correia - Podemos 
e Vilmar Maccari - Podemos. 
Ausente o vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PSD. 

* O Vereador Amilton Maranoski - PL assumiu (30/10/2019) a vaga do vereador Marco Antonio 
Augusto Pozza - PSD, em razão da extinção de seu mandato, conforme Ato da Mesa nº 1/2019. 

SEGUNDA VOTAÇÃO: 23 de novembro de 2020 - Aprovado com 10 (dez) votos e 1 (uma) 
ausência. 
Votaram a favor: Amilton Maranoski - PL, Carlinho Antonio Polazzo - DEM, Claudemir Zanco -
PL, Fabricio Preis de Mello - PSD, Joecir Bernardi - PSD, José Gilson Feitosa da Silva - PT, 
Marines Boff Gerhardt - PSDB, Moacir Gregolin - Republicanos, Rodrigo José Correia - Podemos 
e Vilmar Maccari - Podemos. 
Ausente o vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PSD. 

* O Vereador Amilton Maranoski - PL assumiu (30/10/2019) a vaga do vereador Marco Antonio 
Augusto Pozza - PSD, em razão da extinção de seu mandato, conforme Ato da Mesa nº 1/2019. 

REDAÇÃO FINAL: Ofício nº 710/2020/DL, datado de 23 de novembro de 2020. 

SANÇÃO: Lei nº 5635, de 2 de dezembro de 2020. 

PUBLICAÇÃO: Publicados na página B4 do Jornal Diário do Sudoeste edição nº 7781, de 4 de 
dezembro de 2020 e no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 4/12/2020. Edição nº 
2152. 
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