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GABINETE DO VEREADOR VILMAR MACCARI - PODEMOS 

Exmo. Sr. 
Moacir Gregolin 
Presidente Câmara Municipal de Pato Branco 

O Vereador infra-assinado Vilmar Maccari - Podemos, no uso de suas 
atribui ções legais, submete à apreciação da Câmara Municipal de Pato Branco o seguinte 
Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 183/2020 

Denomina via pública de "Luiz Pasa". 

Art. 1º Fica denominada de "Luiz Pasa", 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, 9 de outubro de 2020. 

(;~.~:21-2 
Vereador - Podemos 
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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 Pasa, através da denominação de uma via pública situada no Loteamento 
Shopping no Bairro São Luiz, com o nome de Luiz Pasa. 

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 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, 07 de outubro de 2020. 
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Nasceu em 19 de agosto de 1910 em Antonio Prado, Rio Grande do Sul. Filho 
de Giacomo Pasa e Santina Borsoi, ambos vindos da Itália - Treviso, aonde eram 
agricultores. 

Aos 16 anos foi aprender a profissão de ferreiro e armeiro em Novo Trevizo, 
distrito de Antonio Prado, na Ferraria Pozollo. Ficou hospedado na casa do proprietário 
durante três anos e o total do pagamento foi de uma camisa ao sair. Voltou para a casa 
dos pais e foi trabalhar na agricultura, pois não tinha dinheiro para montar a ferraria . 

Aos 21 anos casou-se com Tereza Dosso que era uma moça que trabalhava na 
casa de um vizinho de terra e tinha 17 anos. Depois de dois anos de casados nasceu a 
primeira filha, Helena Ada. 

Em um dia comum recebeu uma carta do seu irmão Antônio, este morava em 
um a vila chamada Três Casas, município de Joaçaba - Santa Catarina, que dizia ter um 
dinheiro para montar a sonhada ferraria. Luiz arrumou a mudança na casa onde moorava o 
com o pai, colocou a mudança em uma carroça puxada por dois cavalos e, com a mulher e 
a filha, pegaram a estrada a fora sem saber onde iriam, pois não conhecia nada. Foram 1 O 
dias de viagem para chegar na tal Três Casas, na casa do irmão Antonio. Deste dia em 
diante Luiz foi à luta, em sociedade com o irmão. Derrubaram alguns pinheiros Araucária, 
serraram a mão e construíram um barracão de 7x5 metros. Compraram ferramentas, mas 
a maioria delas eles mesmos as fizeram. E assim trabalharam por muitos anos, os filhos 
vieram aparecendo, dia 03 de maio de 1935 nasceu Adelar Pasa, depois de 2 anos, 
Estrina Pasa, mas dois anos João, que faleceu com três dias de vida. Após 3 anos nasceu 
Nilsa Pasa. Os quatro irmãos moram em Pato Branco. 

Adelar Pasa um dos filhos de seu Luiz sempre morou com os pais, por o único 
filho homem teve que assumir os negócios dos pais, naquele tempo era assim, trabalhava 
na ferraria e juntos saiam para pescar, caçar e aprender de fato os costumes e saberes da 
família. 

No ano de 1964 Adelar resolveu conhecer o Paraná pois a informação que 
tinha era de que neste estado rolava dinheiro, falou com o Pai Luiz: "vou dar uma volta no 
Paraná, se acho um lugar melhor", seu pai prontamente lhe disse que poderia vir pois, 
sabia que havia um lugar muito bonito e promissor, pra frente de Pato Branco, o nome era 
Chá da "Graia", hoje ltapejara d'Oeste, tinha conhecimento do local pois já havia vindo 
visitar um irmão que morava perto de Dois Vizinhos. O ônibus de Pato Branco a Dois 
Vizinhos só foi até Chá de Graia e tiveram que pousar, pois as estradas não permitiram 
continuar. No outro dia Adelar seguiu a pé, até o rio Lageado Grande, onde morava o tio 
José irmão de seu Luiz. 

Logo Adelar pegou emprestado um Jeep Land Rover de um amigo e seguiu 
rumo ao Paraná, ele sua esposa e o piasito Amarildo, o nego da mecânica Pasa. 
Chegaram a Pato Branco, posaram na casa de sua irmã Estrina que era casada com o 
Bugre. Foram a Marmeleiro, que não gostaram, Francisco Beltrão, que também não os 
agradou, Dois Vizinhos, que aram e até acharam uns amigos que disseram ser local de 
muita caça. No entanto a esposa de Adelar logo falou: "aqui eu não moro de jeito nenhum". 
Seguiram até Verê nem pararam, retornando ao local chamado Chá da Graia, local este 
que o pai Luiz tinha gostado muito na época que teve a oportunidade de conhecer. 
Ficaram mais de meio dia olhando o movimento, um poeirão danado, muito vento e a 
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esposa de Adelar novamente falou: "vamos embora. Chegaram em Pato Branco e já na 
entrada, pararam em uma bodega, onde o proprietário era um tal de Pitiço, Angelo 
Casonato e o mesmo animou o casal , Adelar contou a história da família e o mesmo já lhe 
disse: "ali na frente têm lotes para vender". No mesmo momento Adelar foi falar com o 
proprietário dos terrenos, Sr. Setembrino Bortot. Falou que queria montar uma ferraria e 
oficina, seu Bortot já lhe disse que lhe vendia o lote a prestações. Negociaram e Adelar 
voltou ao encontro do pai. Quando chegou contou sobre o negócio ao pai que o apoiou, 
ficando muito contente e já lhe disse: "ah lá tem o meu compadre, Albino Slaviero". Nem se 
recordou que tinha a filha que morava na cidade, só lembrou do compadre para jogar 
baralho. 

Daquele dia em diante seu Luiz contou para todos que ele e a família iriam 
morar no Paraná. Vinte dias antes da fazer a mudança seu Luiz fala ao filho Adelar: "Eu 
vou pegar o ônibus e vou lá na filha e vou preparando para nós construir, aqui eu não 
tenho mais nada para fazer", e tomou seu rumo a Pato Branco. 

No dia 31 de agosto de 1965, sai com a mudança as duas horas da tarde, 
chegaram em Pato Branco às 4h:30min da manhã, passando pelas balsas do Chapecó, 
balsa do Chapecozinho, onde era tudo estrada de chão e muito ruim. 

A alegria de seu Luiz era visível quando chearam em Pato Branco. Seu Luiz já 
fez um café, um chimarrão e foram a luta. Luiz já havia contratado um pessoal para ajudar 
na construção, providenciando madeiras e demais materiais necessários e falou ao filho 
Adelar: "amanhã podemos começar a trabalhar, temos que ganhar dinheiro". 

O primeiro serviço que apareceu foi para um Senhor que precisava ferrar os 
dois cavalos de sua carroça. Seu Luiz respondeu: "Opa, ferramos e fizemos bem feito", 
Adelar o ajudou e ferraram os animais e o dono logo falou que nunca tinha visto tanto 
capricho e assim seguiram em diante com seu execelente trabalho. 

Seu Luiz Pasa fez muitas carroças, charretes, balança de vara para pesar 
porcos, balança de prato para pesar miudezas, foices, enxadas, machadinhas, facões, 
ferramentas para serrarias, arados para lavoura, consertou muitas espingardas novas a 
cartuchos, as chamadas Taquari, consertava máquinas de costura, fazia máquinas de 
plantar milho enfim era um gênio para temperar lâminas. 

Era um homem calmo, tinha muita paciência com a família, com os clientes, 
amigos, gostava de ir à Igreja Católica, mas não desprezava as outras religiões. Tomava 
sua pinguinha, mas a família nunca o viu bêbado, gostava de jogar Quatrilho, mas não 
jogava a dinheiro. Não gostava de política, mas sempre votava e sempre recomendava aos 
filhos para que votassem. Era muito fã do Senhor Asterio Rigon (in memoriam), seu Luiz 
dizia que tínhamos que votar naquele que nos ajudou. Astério era prefeito quando 
chegaram a Pato Branco e solicitou um trator para fazer as escavações nos terrenos da 
família. 

Estava tudo bem, morando perto do filho, com a esposa, quando na manhã do 
dia 17 de novembro de 1984 sua esposa chamou Adelar e disse: "teu pai não está bem." O 
filho foi correndo, era perto, chamou e o pai não respondeu. Chamaram o nego, filho de 
Adelar e colocaram seu Luiz em um carro e o levaram ao hospital São Lucas, Dr. Delvino 
Longui informou a família que era um derrame e não tinha nada a fazer, além de cuidar, 
que poderia durar um dia, dois, mas que não adiantaria levar para outro lugar pois não 
aguentaria a viagem. Luiz não falou mais nada e dia 20 de novembro as 8h da manhã 
faleceu aos 7 4 anos. 

~Rua Arariboia, 491, Centro - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
'~ (46) 3272 - 1500 / 3272 - 1540 
~http://www.patobranco . pr. leg . br/ ve readormacca ri@patobranco.pr. leg.br 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

Câmara Municipal do Pato Branco 

llllllllllll lllllllllllllll llll llll li 
PROTOCOLO GERAL 332712020 
Data: 09/10/2020 - Horário: 14:12 

Leglslatlvo - PLO 18312020 

Foi uma grande perda para a família Pasa, para a Igreja católica e para a 
cidade de Pato Branco que perdeu um grande profissional, competente, empreendedor e 
honesto. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
N 

PROCU.RADORIA JURÍDICA 

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 183/2020. 

Pato Branco, 14 de outubro e 2020. 
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PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 183/2020 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria cio ilustre Vereador Vilmar Maccari -
PODEMOS, que visa denominar de "Luiz Pasa", a via pública localizada no 
Loteamento do Shopping, Bairro São Luiz, em Palo Branco - Pr. 

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

É o brevíssimo relatório. 

A proposição está acompanhada de mapa do Loteamento do Shopping (Pré
aprovado ), em atendimento ao que dispõe a Lei nº 4.186, de 20 de novembro ele 
201 3. 

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, rntatórias, 
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 nº 2.347, de 15 ele junho de 2004 e 
suas alterações, razão pela qual opinamos em exarar parecer favorável a sua 
regimental tramitação, competindo as cornissões 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 Jurídico 

" Documento enviado eletronicamente através do SAPL * 

Luciano Beltrame 
Procurador Legislati110 
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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 183/2020. 

Pato Branco, 19 de outubro de 2020. 

~~r ishA llo -PSD 

Presidente 

Relator: ~-0cJ ". ~ J J-o.. ·t'.,U, o 

Data: J 9 / J o /cJo o2Q 
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COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 183/2020 

Cãmara Municipal de Pato Branco 
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O vereador Vilmar Maccari - Podemos, propôs o Projeto 
de Lei nº 183/2020 que denomina via pública de "Luiz Pasa". 

Aduz o proponente que o objetivo da proposição em tela é 
homenagear a família Pasa, através da denominação da via pública situada 
no Loteamento do Shopping, no Bairro São Luiz, que a denominação em 
epígrafe possibilitará que as futuras gerações tenham ciência que familiares 
seus tiveram importante participação na construção da história de nosso 
Município. 

Após análise da matéria pelos membros da Comissão de 
Justiça e Redação, especialmente a análise criteriosa deste relator, 
atendendo ao que preceitua o art. 62 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Pato Branco, optou-se por exarar PARECER FAVORÁVEL a 
regimental tramitação do Projeto de Lei 183 /2020. 

Pato Branco, 20 de outubro de 2020. 

~~LQQ~ 
Rodrigo JdSé Correia - Podemos 

, /~ 
Amil ón '8ranoski - PL 

Relator Membro 

~~\Z.11 11 
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 
cr:stinagdi.aitJdosudoe\U? Con'l.br 

O ano de 2020 foi atí
pico de várias formas. pois 
exigiu adaptações e mulca 
flexibilidade em vários seto
res. pri11ripal11tl'nll' no sewr 
da saúde. Não bastasse toda 
a estratégia necessária para 
pre\•cnir e combater o con
tágio do novo coronavírus. 
aplicada atra\•és de medidas 
n •scrlci\•;is de segurnnça, n 
setor precisou se adequar, 
enfrentando escassez de In
sumos. remanejando leitos 
de terapia intensiva e cance
lando cirurgias eletivas. en-

( JUtras a1·<i1·s. 
Um dos reflexos dessas 

medidas extremas foi a re
dução no número de trans
plantes de órgãos em wdo 
o país. Vários foram os mo
tivos que lcvarnm a •·ssa 
queda. como a redução no 
número de mortes de po
tenciais doadores devido ao 
longo período de Isolamen
to social; aos rígidos pro
tocolos que restrlngirmn a 
doação dos órgãos por cau· 
sa da s uspeita da doença 
cm pessoas que morreram 
ames mesmo de rcccheram 
o resuhado do exame; a fal
ta de leitos nos hospitais e 

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

o risco de comágio pelo Co· 
vid-19. que obrigou o adia· 
mento dos transplantes que 
não necessitavam de urgên
cias; l'nlre outros. 

No Hospital Policlínica 
Pato Branco. segundo a as
sessoria. em 20 19 foram re
all1;idos 3 1 proceclimemos 
de transplamcs renais. sen
do sete de doadores vivos e 
24 de doadores falecidos;já 
cm 2020 foram realizados 
somente o ito procedimen
tos c1r5~r tipo. sendo ir<'~ dr 
doadores vivos e cinco de 
doadores falecidos. 

Transplantes 
renais 

Em Pato Branco a reali
dade nào foi d iferente. Assim 
como em multas regiões do 
pais. também caJu o nlimcro 
de trasplames de órgãos. 

'Desde a autorização 
do serviço já foram realiza· 

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

• <~essor ia 
Na quarta-feira (18) os ' 'ereadores 

aprovaram o valor de RS 5 milhões em cré
dico especial para o becucirn.junto à Sccrc· 
taria ~lunicipa l de Saúde. parn ser util iza
do cm ações de enfrrmamrmo a Covirl-19. 
Também cm primeira \'Olação. foi aprovado 
o Título de Cidadão Honorário de Pato Bran
co, para Ezequiel ~!achado. e ma.is seis pro
jetos para nomear vias urbanas. 

Pelo Projeto de Lei nº 192. de 2020, 
fui aprowuln. <'m prlnl<'lrn vmaçfü1. " rr(•di· 
to especial de RS 5 milhões para o Executl· 
vo. junto à Secretaria ~lunic ipal de Saúde. 
O valor é referente à Panaria do Ministério 
da Saúde nº 1.666. de 09 de abril de 2020. 
a qual estabelece os valores para enfrcma· 
n11·mo da Covid· W . 'podi·ndu abranger a 
atenção prim~ria e especializada. a vigilân
cia cm saúde. a assistência farmacêutica, a 
aquisição de suprime mos. insumos e produ
tos hospitalares. o custeio do proceclimcn· 
to de Tratamemo de Infecção pelo no\'O co
ronavirus - C1Jvid 1 !l. prrvisto na Pm t;u i~ 
nº 245/SAESn.IS. de 2·1 de março de 2020. 
bem como. a definição de protocolos assis· 
tenclais específicos pa1a o enfreniamcmo 
da pandemia'. 

Em primeira votação, foi aprovado 
ll l'rnj1•!0 dl' lklrt' to L1·gi~lm im n" 5. U<' 
2020, de autoria do \'Crcador \lilmar ~lac

cari (Podemos), que concede o Tíwlo de CI· 
dadão Honorário de Pato Branco para Eze. 
qulel 1-.lachado. Nascido em Abelardo Luz 
(SC). em 28 de dezembro ele 1953. Ezequiel 

é Bacharel em Teologia e possui especializa
ção em Resolução de Conflitos. 

De autoria do vereador \'ilmar :-.lac
rari (Podemos). em primeira votação, fo
ram aprovados o Projelo de Lei nº 1 72, de 
2020, que denomina de ·ccrilo Giacomonl'. 
a \~a pública localizada no Lotea.memo do 
Shopping. no bairro São Luiz; e o Projeto de 
l ei n• 183, de 2020. que denomina de · Luiz 
Pasa·. a via piihlira !oralizada no Lotl'amrn-
10 do Shopping. no bairro São l.ui1. 

De autoria do vereador Rodrigo José 
Correia (Podemos). foi aprovado o Projeto 
de lei nº 180, de 2020. em primeira vo
tação. que denomina a via pública, locall
Lada •·1un· ~s quadras l 28:l. 1 '187, 2282, 
2283 e 2284. cr uzarnemo com o prolon
ga me mo da Rua :\lanoel Branco. Rua João 
Vi1or Vieira de Freitas e Rua dos Carde
ais. no Bairro Alto da Glória. de · vandcr
lei Carneiro'. 

Ili• autoria du pr1·sid1·m1· da Câ11i.u a d" 
Vereadores. :\loaclr Gregolin (Republica· 
nos). foram aprovados. em primeira vota
ção. o Projeto de Lei n• 17 5. de 2020. que 
denomina de ' ldanllo Chioqueua·. a via pú· 
biira localizada no l otrameruo do Shop
pi11g. 11u hainll S;in l.uil; O l' rojl'tll dt• l.l'i 
n• 1 76. de 2020, que denomina de ·1\nge
la ~larangoni Faggion-. a via pt'ibllca locali· 
zada no l.otcamemo do Shopping. 110 bairro 
São l.uiz; e o Projeto de Lei n• l 81. de 20 20, 
que denomin<1 d r ·José ~lerlin-_ a via públi· 
r<1 l11rali1.1d<1 110 l.11!<'~1111·mo do Shopping. 
110 bai1TO São Luiz. 

dos 946 transplantes renais 
em Pato Branco. sendo 383 
transplantes realizados com 
doacfnrPs \•ims e 56:1 mm 
doadores falecidos·. desta· 
cou o hospital. 

Cardíacos 
Em relação aos trans

plames rarc1iarns. em 20 19 
foram realizados dois pro
cedimentos e neste ano aln· 

Scorpion ATR 
205/60R16 

Ecosport, Slrllda 

da não foi realizado nenhum 
·Desde que o sef\~ço foi im· 
plantado, foram rcali1ados 
27 transplantes cardíacos em 
Pato Branco. O mímero de 
transplames renais e cardía
cos foi menor. cm 2020. em 
decorrencia da pa11denúa de 
Covid- 19-_ aflnnou o hospital 

Dificuldade 
Outra d ificuldade en-
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frcntada pelos hospitais 
nesse sentido é que a Cen
tral Estadual de Transplan· 
tcs não recomenda ter. na 
mesma unidade de trata
mrnto lntensim (li ri). pa· 
cientes suspeitos ou com 
Co\~d- 1 9 e pacientes trans
plantados. Em fu nção disso. 
o Hospital Policlínica preci
sou suspender os transplan· 
ies nesse JK•riodo enqua11t1J 
durar a pandemia. 

No país 
Segundo o 1-.linistério 

da Saúde. no llrasil. 96% 
dllS l ransplames são fl'i 
tos pelo SUS. :-.fais de 46 
mil pessoas estão na flla 
aguardando um órgão. te· 
cido ou medula. A lista úni
ca é coordenada pelo go
v1·rno íPCll'ral eu tempo de 
espera depende do órgão e 
da gravidade do problema 
do paciente. 

Só emre abril e junho 
deste ano. auge da pande
mia. 8:!S p1•ssoas morr .. rnrn 
ames de conseguir um doa
dor. e apenas 2.500 trans
plantes foram realizados. 
O que signlnca 64% menos 
que no mesmo pc1íodo do 
ano p;t,'Vldo. 

Scorpion Verde 
215/60R17 

Hltsublshl AIX 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
r 

PROJETO DE LEI Nº 183/2020 

Denomina via pública de "Luiz Pasa". 

Art. 1° Fica denominada de "Luiz Pasa", 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 Vilmar Maccari - Podemos. 

~Rua Arariboia, 491, Centro - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
, .. (46) 3272 - 1500 
(8) http://www. patobranco. pr.leg. br / legislativo@patobranco.pr. leg. br 



04/12/2020 Prefeitura Municipal de Pato Branco 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

SECRETARIA DE GABINETE 

LEI Nº 5.638, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2020 

Denomina via pública de " Luiz Pasa". 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1 º Fica denominada de "Luiz Pasa", a via pública localizada no 
Loteamento do Shopping, Baitrn São 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 Vilmar Maccari. 

Gabinete do Prefeito, 2 de dezembro de 2020. 

A UGUSTINHO ZUCCHI 
Prefeito 

Publicado por: 
Ana Cristina Rocha da Silva Piacentini 

Código ldentificador:CE4D3028 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 04/12/2020. Edição 2152 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http: //www.diariomunicipal.com.br/amp/ 

..... ._ .. J ,. 

W\WJ.diariomunicipal.com.br/amp/maleria/CE403D28/03AGdBq27bQ-pG35PbjOsDaQBVcq3YB_l<s540a-pF3zNzP6D2MwEeHu49dVP6iDhkbfde... 1/1 
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