
PROJETO DE LEI W. _

AUTORIA: VEREADORA SANDRA CITOLlN

Ementa: Da denominação
de Rua Ambrósio Casiraghi.

Art. 1° - Denomina-se de Rua Ambrósio Casiraghi. a quadra entre as Ruas
Fernando Borghetti e Osório Meyrer, no Loteamento Cohab Ouro Preto,
Carazinho RS.

Ar!. 2° - O Poder Executivo Municipal providenciará a colocação de placas de
identificação da referida rua,

Art. 3° Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicação,

Sala Antôniu Libório Bervian, 31 de agosto 'de 2011.
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Exposição de Motivos:

AMBRÓSIO CASIRAGHI

Filho de imigrantes italianos Ângelo e Luiza Sírtoli, natural do município de Caxias do
Sul. nascido no ano de 1889,'Ambrósio viveu na cidade de Caxias até seus 49 anos de
idade, quando partiu de sua cidade natal em busca" de novas oportunidades, mam"ento este,
que, se dirigiu a Carazinho, onde fixou sua nova moradia, adotando para si esta terra.

A sua união com Teresa Basso Casiraghi deu origem a 9 filhos, Virglnia, Ângela,
Aquilina, Idalina, Rosalina. Frederico, Ernestino, Lídia. e Antônio, sendo que, destes, a
maioria construIU sua vida e formou suas famílias em terras carazinhenses e até hoje aqui
residem.

Ambrósio sempre trabalhou com ferro velho, sendo inclusive, conhecido pela
sociedade como "seu ferro velho", pois, comprava e vendia "quinquilharias", como vidros,
ossos, entre outros. Já utilizando naquela época, a reciclagem e reaproveitamento de
materiais. Foi uma pessoa multo alegre, disposta, amigo de todos seus vizinhos. Era
admirado pelo cultivo de parreiras, frutas e verduras Possuía muitas habilidades, como o
cultivo das uvas, p'odando as parreiras na época certa e, tratando-as com insumos, quando
necessáriO, realizando todos os serviços com muito empenho e dedicação. Logo, o resultado
era que as uvas colhldas em seu pomar eram maraVilhosas.

Tais trabalhos não eram realizados somente na sua propriedade, pois quando
Ambrósio tinha conhecimento que existia alguma parreira no município, lá estava a cuidar
das mesmas. Citando como exemplo, as parreiras do Colégio da Glória, do então Seminário
da Glória e, de toda a vizinhança: trabalho ~que efetuava com muito gosto, sem qualquer
contraprestação, pois, a única retribuição que lhe importava era a felicidade de todos. Sendo
comum à pergunta de quanto custaria o trabalho e, a única resposta era de que realizava
este trabalho por amor e não receberia nada .em troca. A sua maior realização eram os
comentários de que eram belas e doces as uvas que todos saboreavam pelos parreirais por
ele cuidados.
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Ambrósio Casiraghi faleceu aos 77 anos no dia 07 de julho .de 1966, deixando muitas
saudades. Mas acima de tudo. mUitas record.ações, ensinamentos e lições de vida, como,
fazer o .que melhor sabemos sem esperar nada em troca, aceitando apenas como
pagamento a felicidade e ~ gratidão do próximo. Desta maneira, sua vivência e sua paixão
pelos hospitaleiros moradores carazinhenses deixaram como legado a toda sua família, o
amor pelo município de Carazinho.

Câmara Municipal de Carazinho
Av. Flores da Cunha, 799 Cari;lZInho - RS I CEP 99500-000 i Fone: 54 3330.2044 Fax: 54 3330.2322

vereadora sa nd rac' tal In ((l'can laracrz. r5. go v.br ' www.can)aracrz-rs.gov.br

. ,

http://www.canaracrz-rs.gov.br


I

DO SUL

- 4

RIO GRANDE

8",
•

k •~

~ -,111 '.

CER...TID.AC> DE 6BI"I"O

ESTADO DO

REPÚBLICA FEDER-"TIVA DO BRll.3IL'-------- ~;0;/.
ZJ

r-O-"-l-C-!-')-D-C-'--'-lr.-_'---l-~: ri\./)-(C-, -v -] ~

II Canmn!lI}.RS - Fope (G~~)'a:jii88G
GIL~.l."'''_ II'JTO:..J!'" :'..• G2:

I (:f",I,,!IJUIJ~"d;>~'orl.O-'l,?~.:)~

I FERNA"lD,_, "" ,H-I';",1"l "'''~~:'''-''O
GIi.."""'H I HU E. Swos"'''''O

PODER Jl..'DICIÁRIO I MARcr:cLO "Ui "'..... " •••:>S'''"ID

MUNICÍPIO E COMARCADE CARAZINHO ~-----------
OF£CIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NA.TURAIS

•

.'

•

e 2000.

~é_

IR$8,50

=s
GIL~TÔNT SEGER
Oficial Des gnado

,
O referido é verdade e

G~---......
'Car-azi. o, l~ de nove

~ \

CERTIFICO que, no livro C-12 à folha 1, sob
número 4892, verifiquei constar que; Aos oito (08) dias
do mês de julho de mil novecentos e sessenta e seis
nesta cidade de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul,
neste Ofício compareceu Antonio Casiraghi, mecânico e
declarou o óbito de:
~F:.6s:cc> CASIR.A..G-HI, falecido em sete
(07) de julho de mil novecentos e sessenta e seis
(1966), às dezessete horas (17:00), em domicílio, do
sexo masculino, de cor branca, de profissão do cqmércio,
natural' deste Estado, brasileiro, residente na Av.
Flores da Cunha, s/n°, nesta cidade, com setenta e cinco... - - ._.~---

I (75) anos de idade, casado com Thereza Basso, cujo
registro de casamento encontra-se no Livro B-l1, folhas
26V, Registro Civil de Caxias do Sul-RS. Deixou os
seguintes filhos ma~ores de idade, de nomes: Virgínia;
Angelo; Aquilina; Idalina; Rosalina; Frederico i

Ernestino; Lidia e Antonio. O falecido. era filho de•Angelo Casiraghi, natural da Itália, já falecido e de
Luiza Sitoli, natural da Itália, já faleaida, não era
eleitor e nem reservista. O atestado de óbito foi
firmado pelo médico Luiz G. Vogt Ramos, que deu como
"causa-mortis": carcinoma do esôfago. Não deixa
testamento conhecido, nem bens a inventariar. O
sepultanento foi realizado no cemitério Católico Nossa
Senhora ~a G1ória, neste rr.unic1pio.
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