
Excelentíssimo Senhor
Claudemir Zanco
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

A vereadora e Procuradora da Mulher, Maria Cristina de Oliveira Rodrigues
Hamera - PV, 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 11/2022

Denomina via pública de “Avelino Antonio
Marcante”.

Art. 1° Fica denominada de “Avelino Antonio Marcante”, a via pública localizada no
Bairro Cadorin, no Município de Pato Branco, Paraná.

Parágrafo único. O Executivo Municipal emplacará a referida Rua 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, 1º de fevereiro de 2022.



JUSTIFICATIVA

Encaminho a esta Casa Legislativa para apreciação dos nobres pares, o presente
projeto de lei denominando a via pública de “Avelino Antonio Marcante”, localizada no
Bairro Cadorin, no Município de Pato Branco, Paraná.

A referida via, já é conhecida como Rua Manoel Ribas, para fins de
correspondência e localização, contudo ao propor a nova nomenclatura, pretendemos
prestar uma justa homenagem ao pioneiro senhor Avelino Antonio Marcante.

Conforme sua biografia, foi um homem dedicado à agricultura com a qual deu
sustentabilidade à subsistência da sua família. Seus descendentes hoje fazem parte de
nossa sociedade pato-branquense atuantes nas mais diversas áreas. Neste sentido, diante
da importância das pessoas que constroem e escrevem a nossa história, é que
apresentamos a proposição e solicitamos o apoio dos demais nobres Pares.

Pato Branco, 1º de fevereiro de 2022.



BIOGRAFIA

AVELINO ANTONIO MARCANTE

Avelino Antonio Marcante, filho de Lourenço Verginio Marcante e Asumpta Ceratto
Pallaoro. Nasceu no dia 18 de novembro de 1930, no município de Bituruna, Paraná.
Casou-se com a senhora Inez Boz Marcante, com quem teve nove filhos: Ana, Francisco,
Rita, Olivia, Maria, Lidia, Tereza Irma, Carlos José, Paulino e Arnaldo.

Aos 16 anos veio comoseus pais e irmãos morar no distrito de Vila Nova, que mais
tarde passou a se chamar município de Pato Branco.

Desde muito jovem trabalhou com a agricultura e com a criação de animais e ao
lado da esposa manteve a subsistência dos filhos, todos adultos hoje com suas famílias.

Seu Avelino Antonio Marcante faleceu no dia 22 de abril de 2021, de Parada
Cardiorespiratória, Infecção por Coronavírus, em Pato Branco, aos 90 anos, deixando um
importante legado de dedicação à família, ao trabalho, à convivência com os amigos e
todos as pessoas da comunidade.
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Paulino Marcante 
CPF:941.140.489-87 

Rita Marcante Dias 
CPF:706.539.419-00 

Paulo César Sartor 
CPF:473.151.139-91 

APROVAÇÃO 

Arnaldo Marcante 
CPF:706.541.079-04 

Sebastião Dias 
CPF:242.744.109-00 

Suzana Saboia Falleiro Sartor 
CPF:031.110.809-19 
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Loteamento Residencial - Parque das Arau~~" ?í!JS?.':}'2 

ESPECIFICAÇÃO 

Planta de Lotes 
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PROPRIETARIO 
Rita Marcante Dias - Procuradora Geraldo Pradella - Procurador 

EXECUÇÃO ESCALA 
Pradella Empreendimentos L TDA 1/750 

DESENHO 
Ricardo 

PRANCHA 

03/05 
Rita Marcante Dias - Procuradora 
CPF:706.539.419·00 ~ 73:;? 
Geraldo Pradella - Pr 
CPF:015.904.809-53 

DATA 

8/01/202 
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