
( X) Projeto de Lei oH\ 13

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 2927
Em: 26/03/2013 - 11 :28:38

EMENTA: Ementa: Dá Denominação a Rua "D"do Residencial Villa I Verde
do Bairro Sommer

Art. 1° Fica denominado de Rua RODIN BORGES DA SILVA a Rua "D"do Residencial Villa
Verde I no Bairro Sommer, conforme mapa em anexo.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificativa: O presente projeto de Lei, tendo em vista de que a rua acima citada não possui nome
e de nosso conhecimento que a família e o cidadão acima citado são merecedores desta

homenagem.

Histórico em anexo

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/03/2013.

Rudi Brombilla - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora: _



• Rodin Borges da Silva, nasceu em Passo Fundo, em 25 de Abril de

1946, faleceu em 29 de fevereiro de 2012, Filho de Demetrio

Borges da Silva e de Luiza Formighieri da Silva.

• Aos doze ano de idade mudou se domicilio para Carazinho

• Cursou o ensino fundamental no Colégio La Salle, e o 2QGrau na

Escola João Batista Sorg e após conclui o Técnico de Contabilidade

no Colégio LaSalle nesta cidade.

• Residiu no Bairro Gloria, depois vindo para o Bairro Centro onde

ficou até seus últimos dias.

• Iniciou sua vida profissional no Armazém de Secos e Molhados de

Luiza Formighieri da Silva; foi escriturário no escritório de

Contabilidade Carazinhense; Trabalhou nos Moinhos de Trigo

Indígena (MOTRISA), e gerente de vendas na firma Annoni e Kipper

e Cia Ltda; foi sócio - proprietário da Rodin Veículos e Cia Itda.; e

por fim proprietário da Granja Nossa Senhora das Graças em
Chapada.

• Foi casado com Maria Conceição Fontoura da Silva com quem teve

(02) filhos: Rucian e Vinicius e um (01) neto: Pedro Henrique.

• Em sua juventude participava dos movimentos estudantis na UCE, e

após militante político,mas nunca exerceu cargo político; era
membro atuante em seu partido o PMDB.

• Participou com Radialista no programa "Fogo Cruzado" da Radio
Carazinho;

• Foi presidente do Lions Industrial e membro da governadoria do
Distrito L-n.

• Passofundense de nascimento, mas Carazinhense por opção e de
Coração.

• Nesta Cidade formou sua família, desenvolveu seus negócios porque
queria vê-Ia prospera para sua descendência.
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ELEITOR

I [Sim_ ]

DOCUMENTODEIDENTIFICAÇÃO
LRG 6023326116-SSPIRS

ESTADOCIVILE IDADE
1 ICasado, com 65 anos de idade•..J
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apresentado, do que dou fé. 0107.01.1 1.18382 ~\ . O:

EMTE~STEMUNH DAVERDA "'",,;tI.1
Carulnho de nJI!ÇO de 2013 _ -

RobéliusBóllico s tos Substituto de Tabetllo
Emol; R$ 3,10 + Sela digital: S O O•.5 98-04924 35 ,

T '

SEXO
fMasculino

NATURALIDADE
íPasso Fundo-RS

SEPULTAMENTO/CREMAÇÃO(MUNiCípIOECEMITÉRIO,SECONHECIDO)
iCemitério Municipal desta cidade

DECLARANTÉ

i lMaria Conceição Fontoura da ;
jSilva . __ ._' :I. "

NOMEE NÚMERODEDOCUMENTODOMÉDICOQUEATESTOUOÓBITO ----1 ~_.••..~

[Elbio Balcemão Esteve, CRM n° 12882 . I ~."\:"

OBSERVAÇOESAVERBAÇOES ~ ""

l'Era casado com Maria C~nceição Fontoura da Silva .. Era agricultor. Deixou bens. Não de!xou -I ~~
,testamento. Nasceu em vinte e CinCOde abril de um mil e ~ovecentos e quarenta e seis. DeiXOU, ~_.';;
lOS filhos(as) Ruclan Fontoura da Silva, com 43 anos e ViniCIUS Fontoura da Silva, com 33 anosl ~ ..'l.'\'
l'!e idade. A presente certidão não envoive elementos de averbação á margem do termo. __ ; ~~

RegistroCivil das PessoasNaturais Oconteú~~odacertld- , erdadeiro D02fé.~: ~~
Titular do OfiCIO:, Silvia Regina de Assumpção Carbonan Carazlnho, 26 d arço 2013. •.•
Comarca' Carazlnho .•••
Carazinho- RS " \
RuaVenâncio Aires,279- BairroCentro ~I ~ ~~J
Fone:(54)3329-5588 I CjlmilaRosad~"J r ~N
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FILIAÇÃOERESID!':NCIA

I~ilho de Demetrio Borges da Silva e Luiza Formighieri da Silva e era residente nato) Avenida l
l"'átria n. 1061, Carazinho-RS. . . . __ .J
DATAEHORADEFALECIMENTO DIA MÉS ANO

[Vinte e nov~ de fevereiro de dois mil e doze, ás dezoito horas e ~,I @D@IJ ~W12 I
~quarenta minutos .

LOCALDEFALECIMENTO

lHospital de Caridade de Carazinho~ Carazinho, Rio Grande do Sul

CAUSADAMORTE

!Assistolia; falência de múltiplos órgãos; choque cardiogênico; insuficiência renal crônica
lagudizada; diabete melito; marca passo cardfaco
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De: BartolomêBorba - Diretor -DPM[mailto:borba@dpm-rs.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de março de 2013 11:05
Para: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br; assessoriadecomissoes@camaracrz.rs.gov.br
Assunto: Informação DPM(Registro na 20.943{2013)

Cara Rosmari,

Vimos opinar sobre o Protocolo nO2927, como é solicitado via e-mail, ao qual está
anexado o Projeto de Lei assim ementado: Dá denominação a Rua "D" do Residencial
Villa Verde I do Bairro Sommer. A iniciativa da proposição é do Vereador Rudi
Brombilla. Como já tivemos a oportunidade de opinar em projetos semelhantes, não há
restrição a que sejam nominadas vias públicas por lei de iniciativa legislativa, como é o
caso. De fato, tal procedimento encontra inteiro amparo, inclusive na Lei Orgânica do
Município.

Assim, é como concluímos, não há óbice legal ou constitucional a que o projeto seja
apreciado pelo Plenário pelos aspectos de interesse público e conveniência.

Atenciosamente.

Bartolomê Borba
Diretor
OAB/RS N° 2.392

Bartolomê Borba
Diretor
OAB/RS N' 2.392

OPM - Oetegaç6es do PfQ1elluras Muniapals Uda
Av. Pem.mbuco. 1001 - Ba,rro N.veganles - CEP 90240-004
Porto Alegre. RS

mailto:racrz@camaracrz.rs.gov.br;
mailto:assessoriadecomissoes@camaracrz.rs.gov.br


CONSUL TORtA JURíDICA

PARECER JURíDICO

PARECER ACERCA DO PROJETO DE LEI N° OI=1t13, que da
denominação a rua "D" do Residencial Villa Verde I do Bairro
Sommer

Da iniciativa

Com relação a iniciativa do presente projeto de lei, nada a observar,
uma vez que a Cãmara de vereadores tem competência concorrente com o executivo, para
alterar denominação vias e logradouros públicos, conforme preceitua o inciso XVIII do ar!
18 da lei orgãnica do municiplo.

Do projeto:

Quanto ao ménto, o referido projeto, atende a todos os requisitos e
não fere a autonomia de poderes. ja que não gera despesas e não infringe nas atribuições
privativas do executivo, pois a iniciativa para a propositura de projeto para essa matéria é
concorrente.

o referido projeto também atende ao pnncipio da finalidade, que se
dá através do interesse publico na denominação da rua tendo em vista que a mesma até
então não possui nome

Portanto, o refendo projeto é viável.

É o parecer

Carazinho. 03 de abril de 2013.

alne~a~g'
P~ curador Geral do Legislativo

Igor Guerra Longo
Assessor Jurídico da Mesa
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