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Lei Nº 2480/1997

Denomina de MARIO MUZZOLON, uma das ruas do Distrito de São Cristóvão.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

         Art. 1º - Fica denominada de MARIO MUZZOLON, uma das ruas do Distrito de São
Cristóvão.
          Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na data de sua
publicação.

Justificativa:
          MARIO MUZZOLON, natural de União da Vitória-Pr, nasceu em 08 de fevereiro de 1908,
faleceu em 08 de julho de 1988, profissão Carpinteiro (por último proprietário, casado com
Maria Santi Muzzolon falecida em 19/09/85, residia na Rua Professora Amazilia, 472, filho de
Isidoro Muzzolon e Amália Muzzolon (italianos), filhas Rachel Glacy Muzzolon (Schmal),
Marlene Neuza Muzzolon (Carvalho Pinto) e Claudete Muzzolon (Dalmagro). Cursou o ensino
primário em Porto União-SC, no Grupo Escolar Prof. Balduino Cardoso. Aos 10 anos de idade
mais ou menos, era aprendiz de carpinteiro com Eugênio Andreassa, até aproximadamente 1928,
já profissional de carpintaria participou da construção de obras importantes de Porto União e
União da Vitória, tais como: Cine Palácio, de Nicola Codagnone, posteriormente Cine Odeon,
clubes Apollo (de madeira), Operário, Boiteux de Porto união, União 7 de setembro e etc.
Estabeleceu-se por conta própria com uma armazém que situava na rua Visconde de Nácar, atual
Av. Manoel Ribas, hoje esquina com a Carlos Cavalcanti. A casa onde funcionada o armazém
sofreu sinistro de incêndio no dia 04/09/1940, tendo o homenageado perdido praticamente tudo o
que posuia. Com algumas economias que restaram, associou-se com o Sr. Egídio Sedano na
aquisição de uma serraria, ou engenho como diziam, no atual municipio vizinho de Cruz
Machado-Pr, então Núcleo Colonial Cruz Machado. Foi por certo tempo fornecedor de lenha e
dormentos para Rede Viação Paraná Santa Catarina, cuja as pilhas eram feitas no terreno de sua
propriedade desvio da Areia. Por essa época, observando a descida de um aeroplano no Distrito
de São Cristóvão, deste Municipio, quando não havia campo de aviação, mas apenas relva, e
mais o fato de já estar sendo instalada a Industria Madeireira Ruthenberg S/A, Mário Muzzolon
teve uma visão no sentido de que São Cristóvão não  era banhado e se prestava a localização de
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casas para operários ou pessoas de baixa renda. Adquiriu juntamente com o Sr. Maurício Schultz
a primeira área para loteamento do Sr. João Francisco Silva, junto ao hoje Balneário Iguaçu, com
80 lotes. Foi também grande fornecedor de toras e lenha para a firma Madeireira Ruthemberg
S/A, extração feitas em terrenos de sua propriedade no Rio Vermelho que posteriormente foram
vendidos a diversos colonos. Dai por diante começou a voltar seus interesses nessa visão e
adquiriu dos herdeiros do Coronel Amazonas e outros as primeiras áreas de terrenos da ponte de
estrada de ferro até o desvio da mesma que adentrava à Industria Ruthemberg. Desfez a
sociedade com o Sr. Egídio Sedano e passou a trabalhar na criação de um loteamento nesse local,
onde hoje são as ruas Chackel Ruthemberg, Ranulfo Silva Lell, Riachuelo e demais próximas a
ponte e começo da atual Av. Paula Freitas. Em seguida vendeu lotes construiu diversas casas
simples no local para alugar e simultaneamente passou a desenvolver o loteamento ou planta
Santa Isabel, com perto de 300 lotes, pouco adiante do atual aeroporto, pois, em sociedade com o
Sr. Maurício Schultz, Reinaldo Schmlez, José Osminger e Ladislau Schicoski, sendo que estes
dois últimos depois de pequeno espaço de tempo venderam suas partes ao mesmo Mário
Muzzolon e Maurício Schultz, havia comprado nova área de terras nesse local. Sempre
trabalhando pessoalmente na abertura de valetas e Ruas de tal loteamento, foi vendendo e
colonizando o São Cristóvão de maneira indiscutível reconhecida por todos, especialmente por
seus sócios Maurício Schultz e João Adelino Kliemann e operários que podiam adquirir terrenos
com prazos de até 5 ou mais anos para pagar e possibilitando assim construírem suas casas
próprias de maneira econômica e fácil. Após a Planta Santa Isabel, ainda associado com
Maurício Schultz criou a planta Vila Mariana, hoje Bairro São Braz, com mais ou menos 300
lotes, no qual também drenou, fez valetas e Ruas e vendeu a longo prazo a operários e pessoas
pobres, com muita flexibilidade de pagamento. Depois desse loteamento com os sócios Maurício
Schultz e João A. Kliemann criou, trabalhou e vendeu o Loteamento São Vicente, na atual
Encruzilhada, ou Bairro São Sebastião com mais 500 lotes aproximadamente, igualmente para
pessoas de baixa renda. É inegável também o aspecto humano de Mário Muzzolon o qual nunca
se furtou de emprestar algum dinheiro a moradores ou operários pobres, sem até exigir
documentos ou juros. Méritos de Mário Muzzolon que justificam uma rua com seu nome no
Distrito de São Cristóvão. ë inegável que o homenageado, um homem de hábitos simples e sem
vícios, chefe de família exemplar e exemplo de honestidade e trabalho foi quem melhor
contribuiu para o desenvolvimento do Distrito de São Cristóvão e atuais bairros de São Braz e
São Sebastião. Consulte-se pessoas da época, até 1970 mais ou menos, e por certo constatar-se-a
uma unanimidade a favor de que é digno e merece, ao lado de tantos outros, Ariovaldo Huergo,
Expedicionário Ivo Strozzi, Ranulfo Silva Lell, Chackel Ruthemberg, ao menos uma rua com seu
nome em São Cristóvão, em qualquer dos seus bairros. E é imperativo que se preste essa
homenagem agora, a fim de que não se apague sua memória. Fala-se com Maurício Schultz
(travessa João Turin, 80 ap. 1702 Curitiba), João Adelino Kliemann e Horts Moecke, e toda a
velha guarda desta cidade, além de todos os moradores mais antigos de São Cristóvão, inclusive
herdeiros do Coronel Amazonas, o pioneiro daquelas placas e constatar-se-a que ninguém é mais
digno de tão meritória homenagem. Por último a própria  Prefeitura Municipal tem registros das
diversas plantas e loteamentos citados no presente, podendo fazer as comprovações necessárias.
E note-se que em vida Mário Muzzolon concordou em permitir em seus loteamentos
homenagens a outras personalidades, alguma acima citadas. Por que não ele, que tanto lutou pelo
desenvolvimento do Bairro São Cristóvão.
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União da Vitória, 26 de setembro de 1997.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal


