
Excelentíssimo Senhor
Joecir Bernardi
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

O vereador infra-assinado, Rafael Celestrin - PSD, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, apresenta para a apreciação do douto plenário e solicita o apoio dos
nobres pares para a aprovação do seguinte Projeto:

PROJETO DE LEI Nº 199/2021

Denomina de “Izabela Possa Dutkiewicz” a
praça localizada no Bairro São Cristóvão.

Art. 1º Fica denominada de “Izabela Possa Dutkiewicz”, a praça localizada
na rua das Bandeiras, Bairro São Critóvão, Município de Pato Branco, Paraná.

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

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

Pato Branco, 10 de novembro de 2021.
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JUSTIFICATIVA

Encaminho a esta Casa Legislativa para apreciação dos nobres pares, o

presente projeto de lei denominando a praça do bairro São Cristóvão, no município de Pato

Branco, passando a ser: Praça Izabela Possa Dutkiewicz.
Queremos homenagear esta cidadã que com sua benevolência sempre foi

respeitada por todos do bairro, pela sua grande contribuição com trabalho voluntário junto

a comunidade São José, sendo também uma das pessoas que ajudou muito desde o início

da comunidade, muito querida sempre alegre e prestativa ajudando as entidades.

Portanto, nada mais justo do que a comunidade São José, por intermédio do

Poder Legislativo, propor criação de uma lei municipal, para eternizar o seu nome com a

denominação de praça pública, o que se constitui num agradecimento pela relação

amorosa que teve com os moradores e pelo respeito por todos. Tendo deixado de

exemplo, uma vida honesta, digna e com amor no que fazia, tendo enfrentado as lições da

vida com muita serenidade.

Esta denominação, além de reconhecer a importância da vida da Dona

Isabela, é também uma forma de homenagearmos os seus familiares e os moradores do

bairro São Cristóvão, deixando como lembrança a sua simplicidade, exemplo e dedicação

com muito trabalho prestado a comunidade São José.

Infelizmente na data de 08 de Agosto de 2020 faleceu Dona Isabel, morte

em decorencia de infecção por Coronavirus Covid 19, deixando saudades aos familhares,

amigos, não sendo possível a comunidade nem se despedir, deixando como lições da vida

muito trabalho e amor ao próximo razões pelas quais é merecedora da homenagem

através desta denominação de uma praça pública.

Pelo acima exposto, esperamos que os nobres pares desse Colendo Poder

Legislativo aprovem o presente Projeto de Lei.
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BIOGRAFIA

Isabela Possa Dutkiewicz nasceu em 29 de março de 1936 em Erechim -

RS. Filha de Primo Possa e Helena Possa, primogenita de 10 filhos.

Casou-se em 29 de julho de 1956 em Viadutos, Rio Grande do Sul, com

Carlos Dutkiewicz e foi morar no Rio Castilho Km 8 Getúlio Vargas RS tiveram 3 filhos, 5

netos, 6 bisnetos, 4 tataranetos, 2 genros, 1 nora. Trabalhavam na agricultura e faziam

trabalho voluntário na comunidade.

Em 26 de janeiro de 1982 mudou-se com sua família para Pato Branco,

Paraná e fixou residência no Bairro Copasa, atual São Cristóvão, rua Dom Pedro I, n° 922

onde fez muitas amizades e sempre prestativa foi convidada pela Professora Joana Kostek

Lattmann para iniciar uma comunidade, as mesma realizaram uma diretoria e assim

começou uma comunidade que passou a ser São José, dona Isabel foi presidente da

capela São José.

Dona Isabel sempre voluntária em todos os eventos passou também a

integrar a associação de mulheres dos bairros, auxiliou na associação dos idosos, na

pastoral da criança e associação dos moradores, sempre alegre , prestativa, comunicativa,

no porão de sua residência fazia macarrão para os eventos socais. Por sua simpatia e

dedicação ao próximo sua casa era local de parada a todos que passavam por ali.
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
PATOBRA CO 

Projeto de Lei nº 199/2021 
Autoria: Rafael Celestrin (PSD) 

PARECER JURÍDICO 

O insigne vereador Rafael Celestrin (PSD) propôs o projeto de lei 
acima numerado, que tem por finalidade denominar de "Izabela Possa Dutkiewicz" a 
praça localizada na Rua das Bandeiras, Bairro São Cristóvão. 

Nas justificativas traz 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. 

Conforme preconiza o art. 7°, da Lei n° 2.347/2004, 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. 

Logo, cabível a denominação de praça pública, tal como pretende o 
nobre Edil. 

Sem delongas, sob o ponto de vista legal, não encontro óbice que 
possa barrar sua normal tramitação, merecendo o projeto em tela seguir normal 
tramitação regimental, cabendo a análise de mérito a cada vereador quando da 
discussão e deliberação em Plenário. 

* Documento enviado eletronicamente através do SAPL * 

! Rua Arariboia , 491, Ce ntro - 85501 -262 - Pato Branco - Para ná 
, .. (46) 3272 - 1500 / 3272 - 1544 
(8) http ://www.patobranco.pr.leg.br / procuradoriajuridica@ patobranco.pr.leg.br 



É o parecer favorável, em duas laudas. 

Pato Branco, 30 de novembro de 2021. 

LUCIANO BEL TRAME 
Procurador Legislativo 

* Documento enviado eletronicamente através do SAPL * 
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TIPO DE MATÉRIA: PROJETO DE LEI Nº 199/2021 
EMENTA: Denomina de "lzabela Possa Dutkiewicz" a praça localizada no Bairro São 
Cristóvão. 
AUTOR: Rafael Celestrin - PSD 
DATA DO PROTOCOLO DA MATÉRIA: 10 de novembro de 2021 
RELATOR: Claudemir Zanco - PL 

1 - RELATÓRIO E ANÁLISE 

O presente projeto de lei denominando a praça do bairro São Cristóvão, no município 
de Pato Branco, passando a ser: Praça lzabela Possa Dutkiewicz. 

Justifica o autor que presta esta homenagem a esta cidadã que com sua benevolência 
sempre foi respeitada por todos do bairro, pela sua grande contribuição com trabalho 
voluntário junto a comunidade São José, sendo também uma das pessoas que ajudou muito 
desde o início da comunidade, muito querida sempre alegre e prestativa ajudando as 
entidades. 

li -TÉCNICA LEGISLATIVA 
Em relação a proposição em tela, verificando a técnica legislativa nesta seara, A 

proposição está acompanhada de documentos e justificativas que evidenciam o mérito da 
homenagem, conforme reza o art. 3°, da Lei nº 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. 

Ili - VOTO DO RELATOR 

Em face do exposto, opto por exarar parecer favorável. 

~Pato Branco, 6 de dezembro de 2021. 

c1iud m '\zà co - RL 

~or \\ 
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IV - CONCLUSÃO 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação, conforme dispõe o inciso 1 do art. 
51 do Regimento Interno, em reunião, após análise, manifestamo-nos FAVORAVELMENTE 
à regimental tramitação do Projeto de Lei nº199/2021 . 

Pato Branco, 6 de dezembro de 2021 . 
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