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PROJETO DE LEI N2 91/2019 

SÚMULA: Concede o Título de Cidadão Honorário de 
Apucarana ao PADRE JOSÉ ANTÔNIO 
BERTOLIN, pelos relevantes serviços 
prestados à comunidade apucaranense, 
como especifica. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO 
PARANÁ, APRECIOU E APROVOU PROJETO DE LEI DE 
AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO MARQUES DA 
SILVA, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, OBEDECENDO AO 
DISPOSTO NO INCISO V, ARTIGO 55 DA LEI ORGÂNICA 
DO MUNICÍPIO DE APUCARANA, SANCIONO A 
SEGUINTE 

L E 

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Apucarana PADRE 
JOSÉ ANTÔNIO BERTOLIN, pelos relevantes serviços prestados à comunidade 
apucaranense. 

Art. 2º - A entrega do título de que trata o "caput" do artigo anterior dar-se-á 
em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o 
regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a 
Presidência da Câmara e o homenageado. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em 
vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 31 de maio de 2019. 
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VEREADOR 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Atendendo ao disposto no Regimento Interno desta casa 
parlamentar, passamos a apresentar a justificativa, com a exposição dos motivos de 
mérito que fundamentam a adoção da medida proposta, nos termos que se seguem: 

Padre José Antonio Bertolin, nasceu em Ribeirão Claro, norte velho 
do Paraná, filho de Olimpio Bertolin e Maria Benedita Bertolin, primeiro, dos doze 
filhos, viveu os três primeiros anos de sua vida no ambiente rural da Fazenda Monte 

Bello, a 2,5 km da cidade, todos trabalhavam com outros colonos no cultivo de café, a 
principal atividade econômica da região daquele tempo, mas que se extinguiu com a 

geada de 1975.foram em busca de melhores condições, no início da década de 50, 
instalaram-se primeiro em Pirapó, em seguida em Marumbi e por fim Bom Sucesso.Em 

1963 entrou no seminário, em Ourinhos, em 1970 foi para Curitiba para o segundo 
noviciado da Província religiosa oblata do Brasil. Os próximos três anos foram 
dedicados ao estudo da filosofia em Curitiba, até que foi escolhido para cursar teologia 
em Roma em 1973. 

Em 1976 voltou para o Brasil e em 10 de novembro foi ordenado 
Sacerdote em Bom Sucesso, pelo arcebispo de Maringá. 

Em janeiro de 1977 foi designado como formador dos seminaristas 
do segundo grau em Apucarana e responsabilizou-se pela Paróquia São José de 

Apucarana. Do trabalho formativo destes anos, renderam para a Congregação quatro 
sacerdotes e do trabalho pastoral na paróquia rendera muitas atividades e amizades. 

Em 1979 sua família mudou-se para Apucarana e logo todos 
arrumaram emprego tornando mais fácil a vida de toda a família. 

Em 1983 foi transferido para Curitiba, como pároco de uma grande 
paróquia, a igreja Senhor Bom Pastor do Portão. 

Em 1985, foi designado vice-provincial da Província religiosa e 
desempenhou esta função por dois anos, e após assumiu o cargo de provincial.Em 

1994 assumiu o cargo de Provincial e teve que deixar suas funções com Pároco, por 9 
anos. 

No ano de 2003, encerrou o mandato como provincial e foi 
designado para Apucarana, para a direção do Colégio São José e como responsável do 
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ro de espiritualidade Josefino-Marelliana, recebendo muitas graças assim como 
um grande desenvolvimento no Centro de Espiritualidade. 

No ano de 2016, foi designado para trabalhar no colégio Bagozzi de 
Curitiba e ao mesmo tempo continuou sua função como diretor do Colégio São José e 

permanece até nos dias de hoje, realizando grandes obras no colégio de ampliação 

não só das instalações ,mas ,em número de alunos pois hoje o Colégio é referência 
regional. 

Pela bela história de sua trajetória e formação , em especial pelo 
relatado acima, é de se conceder o Título de Cidadão Honorário. 

Nesse sentido, apresentada a devida justificativa, solicito o parecer 
favorável da comissão representativa, bem como o voto favorável em plenário para a 
aprovação dessa honraria a quem merece. 
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