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Lei Nº 3983/2011

DENOMINA DIVERSAS VIAS PÚBLICAS
LOCALIZADAS NO LOTEAMENTO JARDIM
MUZZOLON E REVOGAM-SE LEIS MUNICIPAIS. 

          

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou
Projeto Lei nº 11/2011 de autoria do Vereador JÚLIO ADILSON PIRES, e eu CARLOS
ALBERTO JUNG, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. Ficam denominadas as vias públicas abaixo relacionadas localizadas
no Loteamento Jardim Muzzolon:

Rua 1/A – Rua das Palmeiras;
Rua 2/A – Rua Cedro;
Rua 3/A – Rua Araucária;
Rua 4/A – Rua Imbuía;
Rua 5/A – Rua Guabiroba;
Rua 6/A – Rua Jacarandá;
Rua 7/A – Rua Florinda Muzzolon;
Rua 8/A – Rua Mário Renê Sibut;
Rua 9/A – Rua das Arapongas;
Rua 10/A – Rua dos Beija-Flores;
Rua 11/A – Rua das Araras;
Rua 12/A – Rua dos Papagaios;
Rua 13/A – Rua dos Bem-Te-Vis;
Rua 14/A – Rua dos Tucanos;
Rua 15/A – Rua das Andorinhas;
Rua 16/A – Rua Desembargador Braune;
Rua 11/B – Rua dos Periquitos;
Rua 13/B – Rua das Garças;
Rua 15/B – Rua das Gaivotas;
Rua 16/B – Rua dos Sabias;
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Rua 17/B – Rua dos Canários;
Rua 18/B – Rua dos Fênix;
Rua 17/C – Rua das Corujas;
Rua s/nº (entre as Ruas Mário Renê Sibut e das Arapongas) – Rua dos Tico-Ticos.

Art. 2º Faz Parte integrante desta Lei o Anexo I.

Art. 3º Ficam revogadas as Leis Municipais nºs. 2469/97 de 11 de
dezembro de 1997 e 2778/2000 de 23 de junho de 2000.

Art. 4º Entra em vigor esta Lei na data de sua publicação.

União da Vitória, 20 de outubro de 2011.  

CARLOS ALBERTO JUNG
Prefeito Municipal 
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ANEXO I

MÁRIO RENÊ SIBUT:

- Chegou em União da Vitória no dia 06 de agosto de 1941, afim de assumir funções de
Inspetor Regional de Rendas da 4ª Inspetoria Regional de Rendas com sede nessa cidade,
abrangendo sua região desde o município de Mallet-PR até São João do Barracão.
Permaneceu nessa cidade até o ano (fins) de 1948, em virtude de sua transferência para a
Capital do Estado.

- Durante o período de 1941 até 1948, dedicou-se ao seu setor de atividades profissionais,
sempre adotando o lema; “administrar sempre com o bom senso, harmonizando os interesses
do Estado com os de contribuintes, sistema que sempre usou, evitando dessa forma injustiças
principalmente com os pequenos comerciantes”. 

- Resolveu o sistema de fiscalização de fronteiras com a vizinha cidade de Porto União,
terminando de vez com as medidas antipáticas posta em prática pelos seus antecessores. 

- Não só no serviço pois em práticas suas energias e esforços. Dedicou-se nas horas vagas
aos setores esportivos e sociais: Exerceu por quatro anos a Presidência da Liga Esportiva
Regional Iguaçu – LERI, dando impulso no esporte que há muito estava parado. 

- Foi o primeiro locutor esportivo irradiando diversas partidas através da Rádio União e também
durante quinze minutos no horário das 19h00min às 19h15min irradiava o programa “O
ESPORTE EM MARCHA”, também pela Rádio União. 

- Jogador de Tênis, muito embora de terceira categoria, também levantou esse esporte fidalgo
realizando e fazendo realizar muitas partidas de tênis na quadra do Clube Apolo. Manteve
intercambio com as cidades de Irati, Ponta Grossa e Capital nesse esporte da bola branca. 

- Durante a sua gestão como Presidente da Liga, fez realizar partidas com clubes da Capital,
Ponta Grossa e Irati e outras localidades. 

- Durante o período foi eleito Vice-Presidente do Aéreo Clube de União da Vitória. Com a
remoção do Presidente que ocupava cargo federal, assumiu a presidência do Clube. Fez
campanha para a concretização das finalidades do clube procurando todos os meios de levar
avante essa empreitada. - Em companhia de Astolfo Macedo Souza de saudosa memória que
era um apaixonado pela aviação, deram início ao campo de aviação em São Cristóvão. Mais a
campanha era por demais árdua e a situação financeira não comportava tal empreendimento. 

- Apesar de tudo estar legalizado do Departamento da Aeronáutica Cível – DAC, com todo o
processo registrado, dando as condições de funcionamento, foi resolvido parar essa meta que
era de conseguir a final construção do campo, por faltar recursos necessários. Então entregou
ao   Prefeito   José   Cleto   da   Silva,   também   de   sua   saudosa 
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memória, todo o processo do campo que mais tarde foi inaugurado e hoje denominado
Aeroporto José Cleto no Distrito de São Cristóvão. 

- Fundou o Lions Clube de União da Vitória, exercendo a Presidência desse clube de Serviços.

- Quando esteve servindo em Santos comparecia nas reuniões do Clube Centro, São Vicente e
Guarujá como representante de União da Vitória levando sempre consigo nas reuniões o
estandarte do Clube. 

- Fez parte do Conclave Nacional em Curitiba e representou o Clube sendo designado para a
Comissão de Turismo e Transporte, sempre em nome do Clube da Cidade que representava –
União da Vitória. Durante a sua Presidência fez campanhas em benefícios da coletividade.

- Mas, de todas as atividades que se dedicava com carinho a que mais se dedicou com toda a
alma, esforço, amor e dedicação foi a construção da nova sede do Clube Apolo, sonho de
todos os associados. Organizou uma equipe de trabalho e criou um plano que surtiu o efeito
necessário. E aí está o Clube Apolo, onde gerações passaram pelo tradicional Clube.  

- Regressando em 1955, veio novamente exercer função fiscal, dedicando novamente ao
trabalho de bem servir o Governo e de consertar as coisas erradas entre o fisco e o
contribuinte, convidado para a Presidência do Clube Apolo, aceitou, e deu festividades para os
associados dentre elas o famoso DESFILE BANGU. 

- Sempre foi avesso a Política. Mas atendendo apelos de amigos fez parte do Diretório do PSD
e certa vez foi convidado para Prefeito por uma coligação, mas como política é para políticos e
percebendo que os partidos estavam criando alas, resolveu fazer proclamação através da
rádio, dizendo entre outras coisas que voltaria a ser um simples eleitor e nada mais. 

- Em 1959, foi designado para servir no IBC em Santos, lá permanecendo até 1966, vindo para
a Capital.

- 1967, retornou a União da Vitória a fim de instalar a 4ª Delegacia Regional da Fazenda,
sendo o seu primeiro Delegado, permanecendo à frente daquela repartição até janeiro de 1969
por ter sido removido para a Capital. Durante o período não precisou tomar qualquer medida
fiscal, em vista de conhecer muito bem os usos e costumes da terra.

- Na função de fiscal foi mais um professor do que propriamente um fiscal. 

- Dos filhos, três, casaram em União da Vitória onde nasceram muitos netos e bisnetos. Muito
embora durante as suas ausências sempre estivesse com o pensamento em União da Vitória e
se interessando por tudo. 

- Recebeu em 1973 através de proposição do Vereador Isael Pastuch o Título de Cidadão
Honorário de União da Vitória através da Lei Municipal nº 910/73 de 28 de novembro de 1973.

- Faleceu em Curitiba-PR em 10 de abril de 1995.
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FLORINDA MUZZOLON:

- Florinda Muzzolon nasceu nesta cidade em 30 de maio de 1915, filha de Estaciana Kukul,
imigrante ucraniana e Leandro Muzzolon, imigrante italiano cuja empreiteira foi a responsável
pela construção da linha férrea, no trecho compreendido entre Rio  Negro e Porto União /
União da Vitória. 

- Florinda Muzzolon passou a infância e juventude em União da Vitória, residindo no local
conhecido como Guabiroba ou Correntes. 

- Mudando-se para Curitiba, foi aprovada em concurso para o Instituto de Aposentadoria e
Pensões dos Comerciários, tendo sido a primeira funcionária pública do sexo feminino daquela
autarquia, no Paraná. Mais tarde, foi designada pelo IAPC para fazer cursos na cidade de São
Paulo sobre o novo sistema Hollerith, precursor da automatização no processamento de
dados, tendo sido responsável pela implantação do sistema no âmbito da autarquia. 
- Faleceu em 12 de maio de 1991, deixando uma filha, Defensora Pública na Justiça do Rio de
Janeiro, Katia Nunes Machado Braune. 
- Na pessoa de Florinda Muzzolon, quer a municipalidade homenagear a primeira geração de
brasileiros natos, filhos de imigrantes de diversa origem e cultura, que se integram em perfeita
harmonia nesta generosa cidade, que acolheu italianos, ucranianos, alemães, poloneses e
outros, sem discriminações ou preconceitos. 
Desembargador JOÃO HENRIQUE BRAUNE:
- Desembargador João Henrique Braune, sogro de Kátia Nunes Machado Braune, nasceu em
Paraíba do Sul, RJ, em 12 de junho de 1908, tendo falecido em 23 de março de 1981. 
- Iniciou sua vida profissional como jornalista e advogado na Capital da República. 
- Transferindo-se para o vizinho Estado de Santa Catarina, foi Promotor Público, Juiz de Direito
e Diretor da Penitenciária Estadual. Aprovado em concurso nacional, foi nomeado Juiz
Substituto do Distrito Federal e promovido, sucessivamente, a Juiz de Direito e
Desembargador. 
- Transferiu-se, a pedido, para a nova capital, Brasília, onde integrou o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e instalou o Tribunal Regional Eleitoral, do qual exerceu a presidência, por dois
períodos, tendo empossado o 1º Governador do Estado do Acre. 
- Nomeado Ministro do Tribunal Superior Eleitoral, notabilizou-se pelo trabalho desenvolvido na
completa apuração do escândalo eleitoral do Estado do Maranhão. 
- Exerceu o magistério, tendo publicado livros jurídicos e recebido várias condecorações
federais.


