
•".PROGRESSISTA
~'"""".."""" .•...

. CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
GABINETE' DO VEREADOR .~ SOLINHA

José Jairo Séherer dos Santos'

. .

, ,

,
Autoria: Vereador José Jairo dos Santos ..

. '

. /

Art. 1º - D'enomiria-se de Rua DAVID ANTUNES RIBEIRÇ) a
travessa entre as Ruas Monteiro Lob'atto, e Rua Marechal Deodoro e Rua. , /

três de Maio no'Setor 6, Quadra 156e 157,

, .

Art, 2º O P,óder Executivo Municipal providenciará a c'olocação de'
placas de ideJ;lfificação,da referida rua,

.,
, ,

Art Esta Lei entra em vi~or na data de sua publicação, .

Carazinho, 28 de fevereiro de2012,

. . .,
e Jairo Scnerer os antas

Vereador PP
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ESTADO CIVIL E IDADE

ICasado, com 81 anos de idade.

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO.

IRG 54950406-SSP/SC

REGIsTRo CML DAS PESSOAS N~TURAIS,

CERTIDÃO DE ÓBITO
NOME:

DAVID ANTUNES RIBEIRO ~
MATRIcULA: ,

098939015520104000560350012635,99' '.

selo DIgital de Fiscallz:açllo Notarial e Reglstral 0109 03
(La EsladuaI1L12.692J2006~ ;' • .0800001.14766_G_
A validade dos seJas digItais poderá ser consultada no sita do TIibunaI de J':!stlça: WWW.1jrs.Jus.br

:

Registro Glvil das Pessoas NallJrais
Trtular do Oflcio: AntOnio Luis Carbonarl
Carazinho - RS
Rua Venancio Aires, 279 - Bairro centro
Fone: (54) 3330-2544

SEXO

IMasculino

LOCAL DE FALECIMENTO

IHoSPitalCaridade, Carazinho, Rio Grande do Sul

NATURALIDADE

Ipapanduva.SC

AUAÇÃO E RESID~NCIA

Filho de Idaleclo Antunes Ribeiro e Maria Rosa das Chagas e era residente nato) Rua
Humberto Lampert 150, Bairro Vila RiC<!.Carazinho-RS, .' ,

DATA E HORA DE FALECIMENTO DIA M~S' ANO

Onze de fevereiro de dois mil e dez. às dezessete horas e cinco .@]. 102 'f""14(}10'" L..
minutos l.o "

'... "

CAUSA DA MORTE

Sepse + choque séptico; infecção do trato urinário; restrição ao leito; acidente vascular
, Icerebral. TIpo de morte: natural, . .. .",.

SEPULTAMENTOICREMAÇÃO (MUNICIPIO E CEMITÉRIO, SE CONHECIDO) DECLARANTE

ICemitério Católico da Glória, nesta cidade Ii -In-ê-s-B-,-en-d-i-k-R-ib-e-i-ro-.'-'-,~~~'.~".ti'.~;':.:i>~',
NOME E NÚMERO DE..DOCUMENTO DO M~ICO QUE ATESTOU O ÓBITO. ;. '., . . .... ".

ILuciano LuizAlt, CRM nO28841 ..'f" :;...
OêSERVAçOESAVERBAÇOES I.: .

l
Era casado com Inês Bendik Ribeiro. Era aposentado, Deixou bens. Não deixou testamento. I '
Nasceu em dez de maio de um mil e no.ve7E!ntose vinte e oito. DeiXOUos filhos(as) Mana Evani .
Flores,: com 55 anos; José Antunes Ribeiro, com 54 anos; Rosa Agostinha Moreira, com 53 .
lanos; Valdir de Jesus Antunes Ribeiro, com 52 anos; Francisco de Assis Antunes Ribeir.o"com "
50 anos; Agostinho Antunes Ribeiro, com 48 anos; Maria Madalena Ribeiro Pereira com 46 ..: .
anos; Luís Antunes Ribeiro, com 44 anos; 'Suzana Cristina Ribeiro. com 3 anos d~ idade e ..
uma filha já falecida de nome Nilza Teixeira. \ " . . ,

http://WWW.1jrs.Jus.br


",

"

DAVID ANTUNES RIBEIRO
"Que!D foi este cidadão",

N~scido no mumclplO que hoje é Papanduva, Santa Catarina,. na épócà
distrito de Canoinhas, em 10 de maio de 1928, filho de Ida1écio Antunes Ribeiro e Maria
Rosa Chagas, sendo o filho mais velho deste casamento. Viveu toda suá juventud~ nesta
região, onde aos 21 anos casou-se com Benedita de Farias Ribeiro e teve um feliz
matrimônio no qual tiveram 10 filhos. David Antunes Ribeiro desde jovem sempre foi um
homem .de lutas de lideranças trazendo'isso consigo desde berço, pois tanto seu pai como

, seu sogro também eram líderes miigreja, na comunidade e participavam de mutirões de
ajudas aos vizinhos. . , '

Assim, David sempre esteve envolvido nessas situações de ajuda ao próximo
desde jovem. O casal David e Benedita, ainda jovem,. veio para o Rio Grande do Sul por
Volta dos anos 60 e na cidade de Vacaria fez frente à diretoria de uma capela que, levava o
.nome de São Sebastião e pertencia a Paró,quia Nossa Senhora de Fátima, coincidêncifl ou
, não, os mesmos nomes de Carazinho. Lá, ele e seus filhos mais velho's na época ajudaram
,na construção destá capela. ' .,.

.' Chegou em Carazitlho por volta do ano 1968, com o 3° Batalhão de Estrada'
de Rodagem, para a construção do trecho da BR 285, empresa na qual David foi
funcionário público federal. Aqui adquiriu alguns lotes de terrenos para construir sua
residência no Bairro Vila Rica, na época, pouco povoado. Logo que veio residir neste -,
'bairro, ele e'muitos funcionários do batalhão sentiram a falta de um colégio para seus'filhos
e foram conversar com o comandante do batalhão da época sobre essa necessidade e em /
seguida su~ solicitação foi atendida O Próprio Comandante, do Batalhão cedeu alguns
homens para junto com David construírem a escola sendo então-denominada Grupo Escolar
Vila Rica, atualmente hoje a Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlinda de Brito,.,

Com o bairro se '/desenvolvendo; e os moradores sendo na sua maioria
católicos, sentiram a necessidade 'de' missas, então David foi conversar com o pároco' da
Igreja Nossa Senhora da Glória Pe ..O~ídio,Sirtoli a qual pertencia este bairro para que pelo
men?s uma vez por mês fosse rezadá uma missa, Pediu' também ao Sr. Pompilio Ávila para.
ceder seu salão de baile aos domingos de manhã e assim começaram as primeirasmissas
neste bairro. Mas o bairro carecia ,de uma capela e foi ofertada pelo Sr. Zesefredo
Marcondes juntamçritê com Sr. Vergílio Garcia Dias a doação de alguns lotes ao lado da
escola. Nessa época a Paróquia da Glória estava fazendo a sua nova igreja e iria sobrar o
antigo pavilhão, então David juntamente com mais um grupode homens foi até o pároco, o
padré Ovídio Sirtoli que doou o pavilhão. Isso demandou nova solicitação ao comandante
do batalhão que concedeu alguns homens além de David para o desmanche e reconsrrução
do pavilhão, existente até hoje ao lado da Capela São Sebastião da Vila Rica. No' início foi
muito utilizado para missas, festas, catequese, cursos de mães e, apostolado da.oração,
encontro dê grupos de jovens e outras atividades religiosas. Esta foi uma das primeiras
conquistas da Vila Rica, como era chamada, em meados dos anos 70, nessá época houve
muitos bailes e festas neste salão, para obter lucro para a comunidade se manter.

David foi sempre um líder, envolvido com o povo do bairro, desde o
iníció:das primeiras diretorias.ocupou o cargo de tesoureiro da capela e também foi o •
primeiro ministro da euCaristia levando aos sábados e domingos, juntamente com sua
esposa Benedita a comunhão nas famíliils onde existia uma pessoa doente e não podia ir às
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missas. David também fói a primeira catequista hómem' da bairro., dando. catequese,
. preparação. de batizadas e cUrsos de naivas a casais que não.tinham tida apartunidade de se
casar quando. na~as, senda também padrinho de muitas deles em virtude de arganizar a
casamento.. 'I ' '

, ,Par valta da ano.de 1978, nesta épaca a bairro. já pertencia a Paróquia Nassa
Senhora de Fátima David juntamente com. a' diretari~,canseguiram verba vind~ da
Alemanha, 'através de um pedida que, fizeram par carta, para canstruir uma capela de
alvenaria, também existente até haje e canhecida cama Capela São.Sebastião. da Vila Rica.
Fai um luta de muitas anas, .com muitas campanhas "para se cansegúir chegar ao. que se •

• ' canquistau até haje neste bairro.: David também falpresidente nesta épaca da bairro. da Vila
Rica e muitas' canquistas faram canseguidas através de reuniões cam as vereaqares para
melharar as ruas da bairro., saneamento' em muitas que não.passuíam.

, David também, fai presidente da Círculo. de Pais e J'v!;estresda Escala
Carlinda de Brito., conseguindo. juntamente çom a direção. da escala te autras parcerias,
verbas para'canstruçãa de uma escbia nóva, e depais para ampliação. da mesma. Naquela
épaca, fai várias vezes para Parta Alegre, junta cam a saudasa, senhar Marca Aurélia
Sim9n, para abter ajuda financeira da gaverna estadual. Os abjetivas faram canquistadas e
fai entregue à camunidade uma escala nava, maderna para épaca e com candições de dar
ensina para a bairro. Vila Rícae arredares. A escala faiinauguradá cam a_presença da então.
gavenÍÍldar Amaral de Sauza, que cartau a faixa de inauguração. junta cam' a senhar David
Ribeiro.

David sempre lutau muita pelas causas da bairro., mas, também tinha
preacupaçãa cam ações saci ais na cidade. Nunca deixau de lutar fazenda parte' de muitas

, fóruns saci ais e também fazenda parte da CÁRlTASda Paróquia'Nassa Senhara de Fátima'
a qual an;rece ajuda a pessaas pabres distribuindo e daanda raupase agasalhas.

'Em tadas estes anos que marou neste bairro. sua dedícaçãa fai sempre na
sentida de ajudar as pessaas ,que não. tinham'cOndiçÕes de se ajudarem sazinhas, é em tada
,esse tempo. sempre teve ajuda efetiva e apaia de sua espasa Benedita de Farias Ribeira, que
'veia à falecer em auhIbro de 1'994. ", "

Após dais anas <,1eviuveZ, David valtaJ a casar-se cam Inês Bendik Ribeira,
a qual também a ajudau muita nas trabalhas da camunidade.

I David Antunes Ribeiro faí um hamem incansável e grande líder
camunitária. Sempre que havia alguém que não. tinha candições,para encaminhar alguma
apasentadaria, alguma cansulta médica, pôr algum filha na escala; algum aconselhamento., ,
levar alguém para a haspital, se dirigia ao."Seu Davi" coma era canhecida par tadas.

David Antunes Ribeiro faleceu na dia 11 de fevereiro. de 2010, aoS,82 anos
de idade, deixando. sua marca -na bairro. da Vila Rica senda, canhecida e respeitada par
pessaas velhas ejavens cama um hamem de grande liderança cristã e camunitária.
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