
Excelentíssimo Senhor
CLAUDEMIR ZANCO
Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

O vereador que abaixo assinado, Marcos Junior Marini - Podemos, no
uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresenta para a apreciação do douto
Plenário e solicita apoio dos nobres pares para a aprovação do seguinte Projeto de Lei:

PROJETO DE LEI Nº 42/2022

Denomina via pública de “Deulinda Dosciatti”.

Art. 1º Fica denominada de “Deulinda Dosciatti”, via pública situada no
Loteamento Jardins das Orquídeas II, Bairro Industrial, no Município de Pato Branco.

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

Pato Branco, 18 de abril de 2022.



JUSTIFICATIVA

Buscamos com o presente Projeto de Lei atender a solicitação justa da
família Dosciatti, através da denominação de uma via pública, situada no Loteamento
Jardins das Orquídeas II, Bairro Industrial, com o nome de Deulinda Dosciatti.

A presente denominação homenageia um membro de uma familia
tradicional e pioneira de nossa cidade.

Deulinda Dosciatti foi uma dona de casa exemplar, que educou seus
filhos com muito amor e dedicação, semeando o ideal de honestidade, e sempre estava
pronta a ajudar quem fosse preciso. Esteve presente no Grupo de Escoteiro Coroados,
primeiro como membro da comissão executiva, depois, desde o início dos anos 80, como
Akelá da Alcateia de Lobinhos. Através dos seus ensinamentos contribuiu com a formação
de muitos jovens.

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, na aprovação do presente projeto de lei.



BIOGRAFIA DE DEULINDA DOSCIATTI

Deulinda Dosciatti nasceu no dia 20 de agosto de 1941, na cidade de
Faxinal do Guedes-SC. Filha de Pedro Boldrini e Carolina Moreto Boldrini.

No final dos anos 40, juntamente com sua família, veio para Pato Branco,
se estabelecendo na esquina das ruas Xingu com Tamoio.

Em 1962 casou-se com Protásio Dosciatti. Desta união, nasceram 3
filhos: Carlos Henrique Dosciatti, casado com Gileide Rosa Schiavini Dosciatti que tem
uma filha, Laura Schiavini Dosciatti; Eden Ricardo Dosciatti, casado com Mariza Miola
Dosciatti que tem uma filha, Lívia Dosciatti; e Rita de Cássia Dosciatti Serrão Rocha,
casada com Marcelo Serrão Rocha e que tem uma filha, Júlia Dosciatti Serrão Rocha.

Dona Deola, como era conhecida por todos, além de criar e educar seu
filhos, cuidar da casa e do marido, também era tricoteira e por muitos anos confeccionou
blusas, casacos, chales, entre outras peças de tricô.

Também sempre estava pronta para servir ao próximo. Foi com isso que,
desde os meados da década de 70, até seu passamento, esteve presente no Grupo de
Escoteiro Coroados, primeiro como membro da comissão executiva, depois, desde o início
dos anos 80, como Akelá da Alcateia de Lobinhos. Muitos jovens passaram pelos seus
ensinamentos.

Outra atividade em que estava sempre presente era nas festividades da
Igreja Matriz São Pedro Apóstolo e dos grupos de orações.

Desde 2002 participava da Unati – Universidade Aberta da Terceira Idade,
onde tinha uma intensa participação em todas as atividades, desde o ensino até o lazer.
Muitas viagens fiz com os colegas da Unati.

Faleceu aos 73 anos, no dia 14 de janeiro de 2015.
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