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Art. 1° - Fica denominada de Rua Osvaldo Crestani, a Estrada que liga a

RS 142 a Rua Sadi Kissmann, localizada no Bairro Santa Terezinha.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data dê sua publicação.

Gabinete do Vereador, 04 de outubro de 2010.

JUSTIFICATIVA: Justifica se o presente Projeto de Lei, tendo em vista de que a
Estrada que liga a RS 142 a Rua Sadi Kissmann, localizada no Bairro Santa Terezinha
não possui nome e de nosso conhecimento que a família e o cidadão acima citado é
mérecedor desta homenagem devido ter constituido família em Carazinho, possuir
propriedade rural junto a Estrada a ser nominada, ter grande destaque na área social,
tradicionalista e empresarial. Destacamos ainda ter construído uma vida com honra e
dignidade, preservando a ética e a moral.

Gabinete do Vereador, 04 de outubro de 2010.
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No día_.91L:!.nz..e .ll.51 .do mês de ..ffiaiu. . . do ano de mil, I
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Ofício rio R.egistro Civil das Pessoas Naturais, compareceu GERSOr~ WÍS CRESTAf'H,

brasileiro, solteiro, residente nesta cidade, apresentou a Declaração

de óbito firrnada pelo médico, Dr. Paulo Roberto Nenta., que deu como "causa

rrortis": INSUFICIÊNCIARESPIRATÓRIA- METÁSTESESPlJI1'lONARES- CÂNCERHEPÁTICO

- D:éAEETEHE:LITUS- DOENÇAPÉPTICA - CIRHOSE HEPática - e declarou que

no di;> dez de fP2ío de mil novecentos e noventa e cinco (10.05.1995), às

idade:

lêia-se:

de

fls.

sem

1934",dizonde

Ribeiro, 175,

filhos, maiores

inv€I 1tariar ta

E1n tempo,

seguintesDeixou os

e Lusiléia. Estava encosta no n,ss. Foi sepultado

oficio. Deixou bens

cidade.
Luis.,

neste
eleitor. Residia na rua HilárioEra

neste.

Era C2.Sadocom J2.niz Ortiz Crestani, pelo temo nº 3.451, a

conhecido.

171, 10min. no Hospital de Caridade de Carazinho/HS., faleceu seu pai:

OSV'(IJ..D:) CRESTANI, com a. idade de 34 anos, tendo nascido em Cclorado/HS.,

a 26.04.1934; era filho de José Crestani e Rosa f'laria Crestani, falecidos.

41v", \:st:::: I
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do li \/-ro &-14,

no cemjtério d9.Glória, nesta cidaàe
FernarlQO; Gerscn

61
Doq..1e, para constar, datilografei este tenro, que lido e achado comorrr:.e,
vai assinado pelo declarante e por mim, DatyTlar Iris Eifert, Oficiala Designa-

da. Dispensadas as testemunhas nos tenros do Prov. 31/89 da CGJ.
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'" "ue o assento acima estava ~evidà.mente formalizado e assinado, na forma nele cItada

o referido ê verdade, do que dou fé.
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Nascido em 26 de abril de 1934, na cidade de Selbach, filho de pais
italianos, passou a residir em Carazinho no ano de 1950, para concluir
seus estudos na escola La Salle, cursando técnico em contabilidade.

Após, retornou a cidade Tapera, para seguir os negócios da família
junto a seus irmãos.

Nas atividade esportivas, fazia parte do Grêmio Atlético Glória,
atuando como goleiro, após ingressou no Aimoré Futebol Clube, na
cidade de São Leopoldo, periodo em que recebeu titulos obtendo muito
destaque.

Em 1961, casou-se com Janiz Ortiz, constituindo sua família. Com
seus3 filhos: FernandoJosue, Gerson Luis e Lusi Lea Crestani.

Osvaldo,teve sua personalidade relevante na sociedade, atuando
ativamente na comunidade, prestando serviços sociais. Na Paróquia
Nossa Senhora de Fátima, como membro da diretoria, por 12 anos.

Por meados de 1967, Osvaldo adquiriu sua propriedade rural em
Carazinho, passando a exercer as atividades agrícolas. Recebeu titulo
como patrão de honra do CTG Alfredo D' More, ajudando em sua
fundação, e realizando o 1° Galpão Críoulo em sua bela sede rural.

Em 1988, recebeu convite e indicação do presidente do Banco do
Brasil na época, Sr. Polino Lucas, para assumir a superintendência da
Cooperativa Triticola de Carazinho, seguidamente eleito a presidência da
mesma, por duas gestões.

Osvaldo, desde cedo, destacou-se como cidadão cooperante,
apresentando perfil de liderança solidaria. Construiu sua vida com honra
e dignidade, preservando a ética e a moral. Consolidou amizades, pois
cativava a todos com seu enorme coração e sua bondade inigualável.

Fica vivo, entre nós que mesmo ausente, gostaríamos da sua presença ...E
apesar de não o vermos, na alma, podemos senti-lo, e assim, temos a
certeza de sua eterna presença, fazendo com que algumas das
conquistas de hoje, tenham sido concretizadas, por seguiremos o seu
exemplo como pessoa. Saudades, de sua esposa, filhos e netos.
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