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Os vereadores que abaixo assinam, Claudemir Zanco - PL e Rafael 
Celestrin - PSD, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresentam para a 
apreciação do douto plenário a aprovação do seguinte Projeto de Lei: 

PROJETO DE LEI Nº 12/2021 

Denomina de "Parque Ambiental Angelo Pascoal 
Pozenato" a bacia de contenção do Bairro Bonato. 

Art. 1° Fica denominado de "Parque Ambiental Angelo Pascoal Pozenato" 
a bacia de contenção localizada no Bairro Bonato, na cidade de Pato Branco, Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará o referido logradouro 
público contendo a denominação designada no "caput" deste artigo, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da publicação da presente lei. 

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

Pato Branco, 11 de fevereiro de 2021. 

Rafael Celestrin 
Vereador PSD 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto de lei busca nomear o parque ambiental onde está sendo 
construída a bacia de contenção do Bairro Bonato. 

Angelo Pascoal Pozenato era uma pessoa de hábitos simples, trabalhador 
incansável, reconhecido por sua honestidade e caráter irretocável. Estas características, por 
vezes, o levaram a ser percebido como muito exigente. 

Um tanto visionário e portador de rara inteligência, entendia e aplicava os 
princípios do cooperativismo, liderando a mobilização da comunidade para a construção e 
melhoria de estradas, escolas, igreja e espaços de convivência coletiva. Tal postura o 
acompanhou em todas as fases da vida, mantendo-o atuante nas questões voltadas para a 
melhoria das condições das comunidades em que viveu. 

Neste sentido, diante do exposto apresento e solicito aos nobres edis a 
aprovação do presente projeto de lei. 

Rafael Celestrin 
Vereador PSD 
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BIOGRAFIA 

ANGELOPASCOALPOZENATO 

Angelo Pascoal Pozenato, nasceu em 31 de maio de 1924, no município de 
Maquiné-RS, à época distrito de Osório, filho de Maria Magdalena Debastiani e Guilherme 
Pozenato, filhos de italianos que cruzaram o Atlântico em busca de nova terra no sul do 
Brasil. 

Mudou-se ainda jovem para Cacique Doble, quando este era distrito de Lagoa 
Vermelha -RS, onde conheceu Olides Lira, sua amada e companheira por mais de 60 anos, 
com quem teve 11 filhos, sendo que quatro destes nasceram no Rio Grande do Sul. 

Em outubro de 1952, aos 28 anos, Angelo e Olides e seus três primeiros 
filhos, carregaram a sua mudança num pequeno caminhão e vieram tentar a sorte na recém 
emancipada Vila Nova, que passara a ser chamada oficialmente Pato Branco. Gaúcho de 
nascimento e paranaense por opção. 

Fiel ao seu ofício de agricultor, Angelo adquiriu pequena propriedade rural, às 
margens do Rio Quebra-Freio, próximo da divisa com Coronel Vivida. Lá os primeiros anos 
foram de isolamento, privação e muito trabalho árduo, como fora para a maioria dos 
pioneiros de nosso município. Para agravar, logo no primeiro ano o casal perdeu para a 
meningite o filho Aquiles, com 1 O meses. Pouco antes de partir do Rio Grande do Sul já 
havia perdido outro filho, Ivo, logo após o nascimento. Em Pato Branco, nasceram 7, dos 9 
filhos vivos. 

Embora vivendo longe de cidades e vilas, Angelo aprendeu a ler e fazer 
contas, o que lhe permitiu acompanhar os acontecimentos e a prestar apoio à vizinhança e 
à vida em comunidade. 

O caráter firme mas conciliador o levou a atuar, por vários anos, como 
inspetor de quarteirão, uma espécie de delegado de polícia, na região de Quebra-Freio. 
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Nesta condição, o "Seu Angelo", como era conhecido, resolvia, pela mediação, as 
desavenças entre vizinhos que aconteciam amiúde, por ocasião das festividades, devido 
aos excessos no consumo de bebidas alcoólicas ou a conflitos latentes. 

Lider comunitário nato, foi , por muitos anos, inspetor de estradas, função que 
implicava em atuar como auxiliar da Prefeitura e responsável por cobrar a contribuição dos 
agricultores para a conservação das estradas da região. Essa contribuição era paga em dias 
de trabalho na limpeza e melhoria das estradas. Neste mister, era conhecido por ser durão, 
pois controlava, criteriosamente, o número de dias trabalhados pelos agricultores sob sua 
responsabilidade. 

Sempre que possível se permitia vivenciar momentos de lazer, nunca 
dispensando a companhia da família. Participava da organização dos bailes e matinés da 
comunidade quebrafreiense e promovia churrascos comunitários destinados a angariar 
fundos para manter a capela de São Paulo do Quebra-Freio, a qual ajudou a construir, 
manter e reconstruir. 

Ao fim da década de 1970, com a maioria de seus filhos em idade escolar, 
optou por manter sua atividade agrícola, mas fixou residência na cidade de Pato Branco, a 
fim de proporcionar melhores oportunidades aos filhos. 

Assim que se ambientou à vida na cidade, abraçou as atividades da 
Associação Patobranquense dos Idosos-API, da qual foi, por mais de uma vez, tesoureiro e 
presidente. Na API, destacou-se pela dedicação e esforço incansáveis para garantir a 
construção da sede própria, provendo eventos e mobilizando a comunidade para 
participarem dos bailes e almoços organizados com a finalidade de angariar fundos para tal. 

Na chácara que será transformada em parque e que era de propriedade de 
sua filha Leni, sempre demonstrou sua alegria pela participação na atividade rural, 
contribuindo com sua experiência de vida no campo e amor à natureza. Já aposentado e 
com sua saúde debilitada, usava o local para aproximar-se da natureza e revigorar-se, como 
que prevendo a aptidão da área em ser transformada num parque e local de lazer coletivo. 

Faleceu em 05/12/2008, aos 84 anos, vítima de sucessivos acidentes 
vasculares cerebrais, deixando a esposa Olides, hoje com 85 anos, e nove filhos vivos: 
Terezinha Bertoldo, Érico Pozenato, lruci Valdir Pozenato, Hildo Pozenato, Leni Maria 
Pozenato, Iene Pozenato, Ivone Pozenato Valentini , lvaci Pozenato, Luiz Carlos Pozenato. 
Deixou, também, 20 netos. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Paraná - Munlclplo e Comarca de Palo Branco 

CARTÓRJO VIEIRA - REGISTRO CIVIL 
cRf~mto/{r,;,,~t;fJ:,mam· ; ~'1""/,:,,~ <fl:..11a'q 
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Rua Iguaçu, 476 - 4" Andar .- Sala 405 - CEP .85.501-070 - Fone (46) 3225-2455 - ;. . \- .. 
CERTIDAO DE OBITO Nº 12.787 

. 
Livro: C-029 Folha: 079 Térmo: 012.787 

: : 

CERTIFICO que, d01. livro, folha e ~erniq cit'.adps de ASSENTO DE ÓBITO, deste Oficio, 
consta que foi lavrado no dia 05 de dezembro d$ 200?, o assêntó de Óbito de*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

. ! 

** ANGELO PASCOAL POZENATO ** 
do sexo masculino, Agricultor, estado civil ·casado, natural de Osorio-RS, residente e 
domiciliado na Rua Genuino Piacentini, 1270, Santa Terezinha, em Pato Branco-PR, com 

oitenta e quatro (84) anos de idade, nascido aos trinta e um dias do mês de maio do ancrde um 

mil e novecentos e vinte e quatro (31/05/1924). Filho pe GUILHERME POZENATO e de MARIA 
MADALENA DEBASTIANI, ambos falecidos.'· Falecido aos cinco dias do mês de dezembro do 
ano de dois mil e oito (05/12/2008), às cinco horas e trinta minutos (05:30h), em domicllio, em 
Pato Branco-PR. O atestado de óbito foi firmado peló Dr. Fabio Franzoni, ÇRM nº 15917, dando 

como causa da morte: AVC, Septicemia. O sepultamento será realizado no Cemitério Paroquial 
desta cidade. Foi decl~rante: Luiz Carlos ~ozen~to, brasileiro, casado, natural de Pato 
Branco-PR, nascido no dia 27/11/1974, Mé~ico, portador da Cédula de Identidade nº 
5.327.520.6 SSP/PR, residente e domiciliado n~ Rua !bipara, 283, apto 404, Pato Branco-PR. 

· Pe:lo declarante foi-me dito, que o falecido deixou bens a inventariar e não deixou testamento, 
sabendo que o mesmo era eleitor. Deixou a esposa Olides Lira Pozenato e 9 (nove) filhos, 
Terezinha Bertoldo (61) anos, ~rico Pozenato · (58) aMs, lruci Valdir Pozer;iato (54) anos, Hildo 

Pozenato (52) anos, Leni .Maria P.ozenato SchY(ertz (51) anos,.lone'Pózenato (48) an:os, Ivone 
Pozenato Valentini (46) anos, lvaci Odete Pozenato Costa (43) anos, Luiz Carlos Pozenato (34) 
anos. Apresentou-me a Declaração de Óbito do Ministério da Saúde nº 11117439, C.l.RG. nº 

452.548 SSP/PR, CPF/MF nº 126.107.129-87, Titulo de Eleitor nº· 2006240060-4 Zona 73 

Seção 35, Certidão de Casamento Nº 438, FoJhas ~8, Livro B-06, lé!vrada no Tabelionato de 
Notas, CACIQUE DOBLE-RS, Beneficias do IN$S nº 094465394-4. 

Observação: Nada consta .. "." .*.*.*. *. *.* .*.*.*.*. *, *.*.*. ~ .*.* .*.*. *. ". *. *.*.*.* .* .*.*. *.*.*. *. *. *. *.*. ". *. *. *.*. * 
**** 

* .. * * 
' *,. .... 
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Projeto de Lei n° 12/2021 
Autoria: Claudemir Zanco (PL) e Rafael Celestrin (PSD) 

PARECER JURÍDICO 

Os insignes vereadores Claudemir Zanco (PL) e Rafael Celestrin 
(PSD) propuseram o projeto de lei acima numerado, que tem denominar de ''Parque 
Ambiental Angelo Pascoal Pozenato //a bacia de contenção do Bairro Bona to. 

Nas justificativas trazem a importância que o homenageado trouxe 
para o Município de Pato Branco, instruindo o projeto com a respectiva biografia. 

É o brevíssimo relatório. 

A proposição está acompanhada de documentos e justificativas que 
evidenciam o mérito da homenagem, conforme reza o art. 3°, da Lei n° 2.347, de 15 
de junho de 2004, que estabelece critérios para a denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos do Município de Pato Branco. 

No que diz respeito à identificação da pessoa homenageada, tem-se 
que, salvo melhor juízo, a proposta atende o disposto no art. 1°, da referida lei 
municipal, cabendo a análise de mérito para cada vereador quando da discussão e 
votação da matéria . 

Contudo, a intenção dos nobres edis é denominar a chamada "bacia 
de contenção" localizada no Bairro Bonato como "Parque Ambiental". 

Desta feita, necessário se faz a manifestação técnica do COPLAN, 
órgão vinculado ao IPPUPB, no sentido de trazer informações se a área em questão 
- bacia de contenção do Bairro Bonato - é considerada como parque ambiental e, se 
naõ for, qual outra classificação técnica, sob o ponto de vista das normas 
urbanísticas. 

A manifestação mostra-se imperiosa, a fim de que seja feita a correta 
denominação da área em questão, levando-se em consideração o que dispõe o art. 
7º, da Lei nº 2.347/2004, quanto à definição de logradouro público: 

Art. 7° Para efeitos desta lei, considera-se logradouro público, as 
ruas, avenidas, travessas, passagens, vias de pedestre, vielas, 
rotatórias, passarelas, praças, parques, alamedas, largos, becos, 

* Documento enviado eletronicamente através do SAPL '" 
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ladeiras, viadutos, pontes, túneis, estradas ou caminho de uso 
público. 

Com a resposta advinda do COPLAN, o projeto estará apto à normal 
tramitação, podendo as Comissões Permanentes, caso assim entendam, requerer 
nova manifestação jurídica a respeito. 

É o parecer favorável, em duas laudas. 

Pato Branco, 24 de março de 2021. 

LUCIANO BEL TRAME 
Procurador Legislativo 

* Documento enviado eletronicamente através do SAPL * 
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Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 329/2021 

Requer ao Executivo Municipal parecer 
referente o Projeto de Lei nº 12/2021, de autoria 
dos vereadores Claudemir Zanco - PL e Rafael 
Celestrln - PSD, que denomina de "Parque 
Ambiental Angelo Pascoal Pozenato" a bacia de 
contenção do Bairro Bonato. 

O vereador infra-assinado, Eduardo Albani Dala Costa - MDB, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, requer ao Executivo Municipal que encaminhe a 
esta Casa de Leis, através do departamento competente parecer técnico referente ao 
Projeto de Lei de nº 12/2021, projeto este de autoria dos vereadores Claudernir Zanco -
PL e Rafael Celestrin - PSD, que denomina Parque Ambiental Angelo Pascoal Pozenato a 
bacia de contenção do Bairro Bonato, projeto que tramita nesta Casa de Leis. 

O parecer se faz necessário para trazer informações se a área em questão 
é considerada como parque ambiental, e se caso não for qual é a classificação técnica, 
sob o ponto de vista das normas urbanlsticas. 

Justifica-se o pedido, como membro da Comissão de Justiça e Redação e 
relator do Projeto este Vereador possa posteriormente exarar parecer. 

OBS.: O Proleto de Lei nº 12/2021 na Integra pode ser acessado através 
do portal eletrônico: https://www.patobranco.pr.leg.br - No menu: Processo Legislativo -
lcone: Matérias Legislativas - Projeto de Lei. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Palo Branco, 5 de abril de 2021. 

#' Eduar~lbanl Dala Costa 
Vereador - MOS 
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Excelentíssimo Senhor 
Joeclr Bernardl 
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 786/2021 

Requer esclarecimentos, no que envolve o retorno elas 
obras da Bacia de Contenção no Bairro Bonato e tarnhém 
qual o prazo para sua conclusão. 

Os vereadores infra-assinados, Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Hamern -

PV e Procuradora da Mulher, Rornulo Faggion - PSL, e Thanla Camlnski Gehlen -

DEM, no uso de suas atribuições legais e regimentais, requerem ao Executivo Municipal 

que através do Departamento competente, preste esclarecimentos junto a esta Casa de 

Leis, sobre o andamento das obras da Bacia de Contenção no Bairro Bonato e também 

qual o prazo para sua conclusão. 

Justifica-se o pedido, visto que os cidadãos nos questionam frequentemente sobre 

o local, preocupadas com a situação da região que é impactada por alagamentos na 

temporada das fortes chuvas. 

Nestes termos, pedem deferimento. 

Pato Branco, 14 de julho de 2021. 

.., 
~ Palo Branco 

Câmara Mu~'/ .'/' 

Edua do~Âpâta Costa 
v~re~2"ór . MDB 

Çi.,,~ J)nn1<~ Ollvel Rodrlunos 
I I (mllOIJI 

V(efroncloré'i - PV 

/. l '/ 

l 
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?
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Vereadora DEM . 
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Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 

Cllnrnra Municipal do P<ilo Branco 

1111111111111100!11111111111111111 
PROTOCOLO GERAL 2043/2021 
Dato: 28/07/2021·Horário:16:12 

Loglslollvo • REQ 800/2021 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 800/2021 
1 

. . 
l' "- ' . t . . .. . i Jt ) . 

1 '.':''_}!. 
1
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Requer ao Executivo Municipal, informações 
sobre a previsão para a conclusão das obras da 
bacia de contenção do Bonatto. 

O vereador infra-assinado, Marcos Junior Marini - Podemos, no uso ele 
suas atribuições legais e regimentais, requer ao Executivo Municipal, solicitando ao 
departamento competente, informações sobre a previsão para a conclusão elas obras da 
bacia de contenção do Bonatto. 

Justifica-se o pedido, atendendo solicitação da população, devido ao prazo 
que se arrasta para a conclusão desta obra. Ademais, enfatizamos que a construção da 
referida bacia é de extrema importância para o armazenamento das águas pluviais, 
visando assim evitar alagamentos na Baixada Industrial, revindicação constante da 
população junto a esse vereador. 

Pato Branco, 2 de agosto de 2021. 

Nestes termos, pede deferimento . 

.. 

ato Branco 

o Fagglon 
~ &aclor. PSL 

Câmara Munlc. Pato Bronoo 

Rafaul Celestrln 
Voretldor ~PSD 

\ ..> , 
Mar~s Junior Marlnl · · 
Vereac or - Podemos 

Câmara Mtmic. Pnto Ornnco 

Januário f"<o&flnsfc/ 
Vernador .. Psne 

- ~ 7 ,.,. /, 

Cârira Munr~" Pato Branco 
g~/ , Ed o • '.-y ala Costa 

( _13r9 ctor - MDB (,.y 
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PROTOCOLO GERAL 2125/2021 
Data: 05/0812021 • Horário: 17:21 

leglslatlvo . ORP 248/2021 

Ofício nº 249/AL Pato Branco, 5 de agosto de 2021 . 

Prezado Vereador, 

Vimos através deste encaminhar o ofício nº 102/2021 recebido da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, em resposta ao requerimento 329/2021, encaminhado 

ao Executivo Municipal através do ofício nº 99/2021-DL. 

Ademais, aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de estima e apreço. 

Atenciosamente, 

Neivor Barro 
Assessor de assuntos legislativos 

_)) ' I 

Rua Caramuru, 271 • 85501-060 • Pato Branco • Paraná 
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Oficio nº 102/2021 

Secretaria de Meio Ambiente 
Rua Caramuru. 27 1 - Centro 

8550 1-060 - Palo Branco - PR 
Fone/fax (46) 3220-1505 

dirme1oa111biente@patobranco.pr.gov.br 

Pato Branco. 04 de Agosto de 2021 

Ref. Resposta ao Requerimento nº 329/2021 

llustrlssimo Senhor Vereador. 

Em resposta ao Oficio nº 329/202 1. em que solicita informações acerca da 

classificação técnica da ãrea da bacia de contenção do Bairro Bonato denominada de "Parque 

Ambiental Angelo Pascoal Pozenato". informamos. 

A criação deste parque urbano não segue o regramento do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC {Lei Federal nº9985/2000). que categoriza e 

denomina as unidades. de acordo com caracteristicas especificas e o tipo de uso Assun. pode

se considerar este local como uma área verde urbana. denominada pela Lei Federal n"12651 

de 201 2 como 

Art 3º § 20 da Lei Federal 11° 1265 1 de 201 2 · área verde urbana espaços publ1cos ou privados 

com predomínio de vegelaçAo preferenc1almen1e nativa . natural ou recuperada previstos no 

Plano Diretor nas Lers de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Mun1c1p10 111d1spon1ve1s para 

construção de moradias dest1r1ados aos propósitos de recreação lazer melhoria e.la quahdacJe 

ambienlal urbana proteção dos recursos h1d11cos. manutenção ou melhoria pa1sag ls11ca proteção 

de bens e manifestações culturais 

Considerando que o local destinado a bacia de contenção no bairro Bonato. 

denominada de Parque Ambiental Angelo Pascoal Pozenato. é classificado como Zona 

Especial de Interesse Paisaglstico e Ambiental, conforme o Plano Diretor do municlpio. e visto 

não haver regramento especifico para a definição da nomenclatura destes locais entendemos 

que a terminologia utilizada como sendo "Parque Ambiental". pode ser utilizada. visto que não 

confhta com nenhuma definição de categona no SNUC para unidades de conservação 



Sendo o que se apresenta para o momento. nos colocamos a d1spos1çào para mais 

informações, se necessário 

Atenciosamente. 

a Divisão de Aterro Sanitário Secretária Municipal de Meio Ambiente 

Ao Excelentissimo Senhor 

JOECIR BERNARD! 

Presidente da Cámara de Vereadores 

Pato Branco - PR 



Excelentissimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
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PROTOCOLO GERAL 214412021 
Data: 09/08/2021 • llorárlo: 08:33 

Loolslatlvo • REO 860/2021 

REQUERIMENTO Nº 850/2021 

Convida o Secretário Municipal de Engenharia e Obras 
Públicas, para participar ele uma sessão ordinária 
nesta Casa ele Leis, com data a ser agenciada para falar 
sobre o andamento e execução da Bacia ele Contenção 
cio Bonato, Teatro Municipal e Galeria cio Bairro Vila 
Esperança. 

O vereador que abaixo assina, Claudemir Zanco - PL , no uso de suas 
atribuições legais e regimentais, requer seja convidado o Secretário Municipal ele 
Engenharia e Obras Pt'1blicas, para participar de urna sessão ordinária nesta Casa ele Leis, · 
em data a ser agenciada, para falar sobre o andamento da Bacia ele Contenção, Teatro 
Municipal e Galeria do Bairro Vila Esperança. 

As sessões ordinárias são realizadas nas segundas e quartas-feiras, com 
início às 13h30min (treze horas e trinta minutos) e o agendamento deverá ser feito pelo 
convidado na secretaria da Câmara, através do telefone (46) 3272-1536. 

Informamos que conforme determina o § 4º cio ar!. 93 cio Regimento 
Interno, o convidado terá o tempo de 15 (quinze) minutos para exposição do tema indicado 
no convite, bem como, serão destinados 15 (quinze) minutos para os questionamentos dos 
vereadores .. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 9 de agosto de 2021. 
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PARACER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Câmara Municipal de Pato Branco 

1111111111111111~ 
PROTOCOLO GERAL 2196/2021 
Data: 12/08/2021 - Horário: 14:45 

Legislativo - PCRJ 50/2021 

TIPO DE MATÉRIA: PROJETO DE LEI Nº 12 DE 11/02/2021 

EMENTA: Denomina de "Parque Ambiental Angelo Pascoal Pozenato" a bacia de 

contenção do Bairro Bonato. 

AUTORES: Vereadores Claudemir Zanco - PL e Rafael Celestrin - PSD 

DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 19/02/2021 

RELATOR: Eduardo A. Dala Costa 

1- RELATÓRIO E ANÁLISE 

Através do projeto em análise os Vereadores proponentes buscam aprovar o 

Projeto de Lei que que denomina de Parque Ambiental Angelo Pascoal Pozenato, a bacia 

de contenção do Bairro Bonato. 

Na justificativa, os proponentes argumentam que Angelo Pascoal Pozenato se 

tratava de uma pessoa de hábitos simples, trabalhador incansável, reconhecido por sua 

honestidade e caráter irretocável. 

Argumentam ainda que Angelo era uma pessoa visionária e portador de rara 

inteligência, entendido na área do cooperativismo, liderou a mobi lização da comunidade 

para a construção e melhorias de estradas, escolas, igrejas e espaços de convivência 

coletiva, postura que o acompanhou durante toda sua trajetória de vida. 

Afim de entender melhor e instruir o presente projeto, foi oficiado o Executivo 

Municipal através do requerimento nº 329/2021 acerca da classificação técnica da área da 

bacia de contenção do Bairro Bonato. 

Em resposta ao requerimento, a Secretaria de Meio Ambiente encaminhou o oficio 

nº 102/2021 , informando que trata-se de uma zona especial de interesse paisagístico e 

ambiental, conforme o Plano diretor do Município. 

Esclarece ainda que por não haver regramento especifico para a denominação da 

nomenclatura destes locais, entende que a terminologia "parque Ambiental", pode ser 
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utilizada, visto que não conflita com nenhuma definição de categoria no SNUC para a 

unidade de preservação .. 

Diante do posicionamento do Município de Pato Branco, através da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente, a terminologia a ser usada para a bacia de contenção do 

Bairro Bonato, será de PARQUE AMBIENTAL ANGELO PASCOAL POZENATO. 

li-TÉCNICA LEGISLATIVA 

A matéria em análise empregou a linguagem e as estruturas formais que 

asseguram uma boa interpretação da norma com coerência e compreensão, dessa forma 

atingindo sua finalidade. 

Ili - VOTO DO RELATOR 

Quanto ao mérito, verifica-se que a proposição busca a aprovação do Projeto de 

Lei que que denomina de Parque Ambiental Angelo Pascoal Pozenato, a bacia de 

contenção do Bairro Bonato 

O Projeto foi instruído com a documentação exigida para a tramitação nesta Casa 

de Leis, dessa forma obedecendo o regramento legal. 

Em seu parecer jurídico, a Procuradoria desta Casa de Leis, após fazer 

apontamentos, emitiu parecer favorável a tramitação do Projeto de Lei em comento 

Face do exposto, após analise criteriosa do Projeto de Lei em exame, bem como 

do parecer favorável da Procuradoria Jurídica.verifica-se que atende ao que dispõe o art. 

62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco. 

Posto isso, opto por exarar parecer FAVORÁVEL ao Projeto de Lei nº 12/2021. 

ala das Comissões, 11 de agosto de 2021. 
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IV - CONCLUSÃO 
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Os membros da Comissão de Justiça e Redação, conforme dispõe o inciso 1 do 

art. 51 do Regimento Interno, em reunião real izada no dia 11 de agosto de 2021, exaram 

parecer FAVORÁVEL ao Projeto de Lei nº 12/2021 . 

~u~~~Pfl'~ ;ri ~~~·~ .'i :., : 

Thania M.Caminski Gehlen- DEM 

Membro 
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PROJETO DE LEI Nº 12/2021 

Denomina de "Parque Ambiental Angelo 
Pascoal Pozenato" a bacia de contenção do 
Bairro Bonato. 

Art. 1° Fica denominado de "Parque Ambiental Angelo Pascoal Pozenato" a 
bacia de contenção localizada no Bairro Bonato, na cidade de Pato Branco, Paraná. 

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará o referido logradouro público 
contendo a denominação designada no "caput" deste artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, contados da publicação da presente lei. 

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

Esta Lei é de autoria dos vereadores Claudemir Zanco - PL e Rafael Celestrin -
PSD. 
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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO 

SECRETARIA DE GAllL'IETE 

LEI Nº 5.800, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 

MUNICÍPIO DE PATO BRANCO - ESTADO DO PARANÁ 
LEI Nº 5.800, DE 26 DE AGOSTO DE 2021 

Denomina de "Parque Ambiental Angelo Pascoa l 
Pozenato" a bacia de contenção do Bairro Bonato. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito, sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1º Fica denominado de "Parque Ambiental Angelo Pascoal 
Pozenato" a bacia de contenção localizada no Bairro Bonato, na 
cidade de Pato Branco, Paraná. 
Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará o referido 
logradouro público contendo a denominação designada no "caput" 
deste artigo, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação da preseute lei. 
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Esta Lei é de autoria dos vereadores Claudemir Zanco e Rafael 
Celestrin 

Gabinete do Prefeito Municipal ele Pato Branco, Estado do Paraná, em 
26 de agosto de 202 1. 

ROBSON CANTU 
Prefeito Municipal 

Publicado por: 
Janayna Patrícia Bortoli Hanm1ersclunidt 

Código ldentificador:3 l 43DE5C 

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná 
no dia 27/08/2021. Edição 2337 
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita 
informando o código identificador no site: 
http://www.diariomtmicipal.com.br/amp/ 



DIÁRIO DO SUDOESTE 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

EOITAL DE PREGÃO ELETRÓ)l lCO IP 06212021 - Plolr.I 

OBJETO: Seleçao de proposta \".Sando REGISTRAR EM ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO COMPRO~.!ISSO FORMAL DE PREÇO 
PARA FUTURAS E EVEllTUAIS comRATAÇÕES de err~ ... 
p.ira r -<est ação da Stt\~ços de rec.apJgem e w'carUaç.Jo e m 
pnt-us. para i~trdr-r as necess\iades da Se<telaria de V5dçJo e 
lntraestrutura Rural, S tcrtlar'ia de l.'e·o Amb"~ nte Turismo e 
ünpeza Púb'c.a dtsu P.'un'6p.a'da.1e. 
PREÇO MÁXU,\O E ESPECIFICAÇÕES: Conlormt td!al 
DATA DE ABERTURA: 20 DE Settmbto de 202t AS 09HOOMIU. 
LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: w ... w.90·1.bflcompr~ s/pt-br 
~IFORMAÇÓES CO!o•PLEl.IEl/TARES: O p«>en'.e od !ai t>!â a 
<fisros;,;Jo no CH~ru.mento de Uc~JÇ:Jo e no s=te ofôal do 
mut\.SC'f'o v.·1w1 mdlniJueirinha Pf g0'1 tf_ 
P.'a'.ores 1nromuçõt.s pt~ fone (046) 3243-1 122. 

t.•.anguf'-rirlla, 26 de Agosto de 2021 . 
Publiqut·St 
Oorll tleuo 
Prego.iro 

HOMOLOGAÇÃO 
O Prefe to t.~un kipal , Elidio l.imermin de Motaes, oo 

uso das anbc.içõe.s que lle slo con~eridis re:a l~is!dçJo em vi)ot, 
espeti.l'menle PflJ Lei n • 10 520/2002, a \is~a do Tenno de 
Ad:A<açJo eu1ado pe:o Preg~"º· reso: ... e HOMOLOGAR o 
PtegJ.o Ptesenc~I n• 05~1202 1 - PMM, que te-m pôl o~Ho 
se:eç.ao de f.<opostas \is.aOOo REGISTRAR EM A TA OE 
REGISTRO DE PREÇOS COMPRO~.llSSO FORMAL DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E E'VEUTUAIS contrataç -'o d~ serviços da 
looçlo de hor.u màquin.l pi ra e scavadeira hidrãuliu equipa 
com ~cessório Ripptr Escarific.ador, para a'.er,je-r a dt manda de 
ser/iÇos da Secrc t.ari.J de V1JÇ.\o e Obfas Põb'-c.as d e-sla 
mun~c:ip.l'~de, a t'"fi'esa propontnte \'í?'nced«a : lVAJl VARGAS 
REBOBL"IAOORA, fcH \ 'Mte<kHa do item, com o va'.Jr por h<>ra de 
RS 2'90,00 (duzefitos e OO\'fn1a rea:S) 

'·~~~,~~.~Ê~~,!~f8~5r~f ~: 1~~ 1 

P1efelto Municipal 

EXTRATO DE DISPENSA OE LICITAÇÃO 11." 030/2021 -PI.IM 
CONTRATNllE: MUIUCIPIO OE l.'Al:GUEIRlllHA - PR 

COtllRATADO. DEPAI El,'PREEllDll.'EllTOS EPP, CNPJ sob n• 

OS.505.61110001~5. 

OBJETO. Conll•laçJo de emJ)<eH especi.aliuda em 
Engenharia par• fornecimento de serviços revbão de projeto 
de enge:nh.1rl1 vtirla, projetos e or~mentos do Contorno 
Norotstt, soliclt.ado atr.\~s d.a Secretaria de Obras Públicas, 
Planej.am1nto e Projetos desta MunlcipJlidade. 

VALOR: RS 18 000,00 (dozo;10 ml rea:s). 

DATA: 26 d<! Agoslo de 2021 

'·'angue'rinha 26 de Agos to de 2021. 
PUBLIQUE-SE 

Setor do Uclt.ações 
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Câmara Municipal de Pato Branco 
Sistema de ARoio ao Processo Legislativo 

Pesquisar Matéria Legislativa 
Pesquisa Textual Adicionar Matéria Legislativa Fazer nova pesquisa 

Pesquisa concluída com sucesso! Foi encontrada 1 matéria . 

Resultados 

PLO 12/2021 - Proj eto de lei Ord inária @) 

Ementa: 

Denomina de "Parque Ambiental Angelo Pascoal Pozenato" a bacia de contenção do Bairro Bonato. 

Apresentação: 19 de Fevereiro de 2021 

Processo: 12 / 2021 

Protocolo: 358/2021 Data Entrada: 19 de Fevereiro de 2021 

Autor: Claudemir Zanco 

Rafael Celestrin 

Localização Atual: ARQUIVO - ARQ 

Status: Sancionada 
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