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PROJETO DE LEI N" J c"i ,DE 2020.
(Proponente: Vereador Rômulo Quintino/Psc)

lctpd de Ccrcnrl
t tr. ( I t )l Denomina de João Zem bem púbico que específicâ no

Município de Cascavel.

A Càman Municipal de Cascavel, Estado doParanâ, apÍovâ:

Art. 1"Esta Lei denomina deJoão Zem,a Urudade de Saúde da Família, locahzada na Rua

João Merlin esquina com Rua Oüva, no Bairro Faculdade

Att.2" Esta lei enúa em vigor na data de sua publicação oficial.

Palâcío Formrghieri, 68" aniversário de Cascavel.
Em 5 de julho de 2021
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&IUNIOIPAL DE CASCAVEL

Rômulo Quintino
Vereador/PSC

Protocolo

JustiFrcauva,

O projeto de lei que âpÍesento tem a finalidade de prestat uma homenagem o Senhor

Joào Zem, empresádo de destaque em nossa cidade e pessoa respeitada e reconhecida no bairro e

que muito contribuiu p^Í^ o engrandecimento e desenvolvimento, tanto do bairro como da cidade
de Cascavel.

O Senhor Joào Zem era sócio fundador da Empresa Capital do Oeste, concessionária
do transporte coletivo de nossa cidade. Porém, teve grande pÍesença e participação em várias ações
em prol dos moradores do bairro Faculdade, sendo pessoa de destaque e respeitada por todos.

Homenagem como esta possü alto valot pela memória que pÍeserva de ilustre nome
da história de Cascavel e do bairto Faculdade. E, possü, também, uma mensagem educativ^ para
todos, na medida em que a peÍpetuaçáo da lembrança in memoriam proba e prestativa, como do
Senhor Joáo Zem, reflete modelos de vida e de trabalho que atvam como fonte de inspiração e

exemplo a ser seguido, por todos.

Como empresário de sucesso, Senhor João Zem era admrrado poÍ seus funcionários,
sempÍe pautou poÍ uma liderança ttnpar, respeitando aqueles que o serwia em suas empresas, o que o
colocou como um dos empresários mais bem sucedidos de Írossa cidade. A sua "partida" deixou a

todos com uma úisteza enoÍme, pois, sabiam que estavam perdendo, não um p^tÍào, mas um amigo
que sempre estava a frente das bandeiras de seus funcionários.
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Ao conceder a denominação em uma UBS de Saúde do Bairro Faculdade, mostÍa que
o Senhor Joáo Zem era respeitado e admirado por todos os moradores do bairro, onde em vida
contribui em múto com várias ações de saúde, por meio voluntário, que atendet^Ín 

^ 
todos do

bairro, em especial as camadas mais pobres ali tesidentes. Então, entendo que a denominação dessa

UBS se faz 1tsta, o que manterâ vivo o nome do Senhor Joáo Zem pâra os moradotes e famiüares
do Bairro Faculdade.

BIOGRÂFIA

Nasceu no dia 04/06/1,929 na localidade de Barro Preto em SãoJose dos Pinhais -Pr,
mudou-se ainda criança com seus pais patr- a localidade do Rio do Meio (estrada da Graciosa), no
NÍunicípio de Quatro Barras. Começou a tabalhar na Íoç com seu pai ainda críança na propriedade
da família. À família eÍa composta com pai, mãe e 9 irmãos, 6 homens e 3 mulheres, sendo ele o
irmão mais velho.

Frequentou o exétcito por 2 anos e quando de lá saiu com 20 ânos, seu pai estava

múto adoentado vindo a falecer, e poÍ necessidade teve que assumir a tesponsabilidade de ajudar a

ctiat seus irmãos junto com sua mãe, além de iâ estar casado e ter uma filha pequena.

Trabalhou persistentemente na propriedade da famnta e aos redores na vizinhaflça n
reúada de cortes de lenha, tendo mais tarde a oportunidade de toÍnar-se motorista de caminhão.
Seu prrmeiro caminhão era múto velho, mas foi o necessário para melhotar a renda da família. Com
múto trabalho e honestidade encaminhou todos seus itmãos ao trabalho. Criou uma empresa de

transporte de cargas e de combustível junto com seus itmãos, posteriotmente adquiriu postos de

combustível e adquiriu sua primeira empÍesa de transporte uÍbano de passageitos na Região
Metropolitana de Curitiba.

Após rudo isto encaminhado deixou â empresa de transpotte de catgâs e

com seus irmàos e Íicou com â empÍesa de úansporte urbano de passageiros junto com seus filhos.

Anos após surgiu a oportunidade de adquirir junto com seus filhos a empÍesa
Capital do Oeste em Cascavel a qual antecessoÍa era a Ttanspottes Coletivo Miotto.

Sr Joao Zem, teve 8 filhos, 2 homens e 4 mulhetes, sendo dois falecidos. Separou-se e

posteriormente passou a conviver poÍ mütos anos com Elicia (conhecida como Dona Alice),
sempÍe residrndo a mais de 40 anos em Cascavel.

Conqüstou junto a comunidade local uma relação de amizade e prosperidade.
Dedicava-se múto ao próximo, auxiliando, ajudando contribuindo com Íecursos e úabalho
especialmente a COCÂSMÂ, casa de recuperação. Constrüu um legado de ajuda a comunidade,
igrejas e demais entidades sociais sempre colaborando com o poder público para o bom
desenvolvimento da Cidade de Cascavel

Na vida empresarial empÍegou milhares de pessoas que passou â teÍ uma telação de

amtzade fraterna com todos, nunca parou de trabalhar, afastou-se das atividades ao ínal de 201,9

quando passou a cüdar mais da sua saúde que passou fica mais debiütada, trabalhou mais de 80

anos, sempre confiante em Deus e Nossa Senhora, tinha um lema no seu dia: "respeitar para seÍ
e assim o fez durante os seus 91 anos de vida.

Rua Pernambuco, 1843 - Centro - CEP 85810-021 - Cascavel

Fone l45 l 3321-8800 - Fax l45 l 3321-8881 - www.camaracascavel,pr.gov,br - e-mail: admin@camaraca

-Pa

)



:110.477.559-04

$exo

lino Branca
Cor

Sâo José dos Pinhais-PR..
Narurâlidadê Documenlo d€ idenliíiÉÉo

Sem

JOSÉ ANTONIO zEM e ANGELA ZARAMELLA, ambos falecidos., O falecido era residente e
à Rua Alexandre de Gusmâo, 606, Maria

Filiaçáo ê residêncis

em Cascavel-PR..

de dois mile vinte e um, às 02h 17min .. *Oate ê hora do lalecimnto

eumde 21
Ois Mô3

03 2021
Âno

LoGl do íElocirunto

em domicílio à Rua Alexandre de Gusmâo, 606, Maria Luiza, em Cascavel-PR..
Causag

Acidente Vascular I aaParada
Sêpultâmonto,/ Crsmaçào (Municlpio o @mitário, se conhscido)

Cemitério de Quatro Barras-PR.. JOÃO LUIZ ZEM.'
Dsclarante

Nome a númêío ds doilmênto do mádi6 que ât€stil o óbito

Dra. JULIANA FAVERO CHIUMENTO, CRM no 42047 .,
AvêíbaçóeíAnotaÉ€s à acÍescer

Nascido em 04 de junho de 1929. Pelo declarante foi-me dito, que o Íalecido deixou bens a inventariar
desconhecendo a existência de testamento, e sabendo que o mesmo era eleitor. Deixou seis (6)
maiores: ROSI com 72 anos, ORACI com 68 anos, CARMEN com 66 anos, LEONARDO com 64 anos,

com 61 anos e CLEIDE com 59 anos, as idades são aproximadas.Apresentado a Declaraçâo
atLei Federal 9Óoito do Ministêrio da Saúde no 30761596-0 Custas I

As anotaçôes de cadâstro acima não dispensam a apresentação do documento original, quando exigida pelo órgão

20 Civil e 50 Ofício de Notasde

Elizabele Versori - Ofiêial

e Comarca de Cascavel - Estado do Paraná

cEP: 85.8Ai-002 - Fone
8rasil8065

0182 53218

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

nrôrirno clvll DAs PESSoAS NATURAIS

CERTIDÃO OE OBffO
Nome

JOÃO ZEM 3

Matrícula

080176 01 "55 2021 4 00069 010 0021910 71

O conteúdo da certidào é verdadeiro. Dou fé.

Cascavel -PR, março de 202'l

Mônicã
Escrevente
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