
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 3322
Em: 02/05/2013 - 10:17:21

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dá denominação a Rua  “C” do  Loteamento Sol Nascente  do
Bairro Ouro Preto.

Autor Rudi Brombilla 

 Art. 1º  fica denominado   de Rua  RODIM BORGES DA SILVA  a Rua  “C”  do Loteamento Sol
nascente, no Bairro Ouro Preto, conforme mapa em anexo. 
Art 2º -  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 mencionado são merecedores  desta
homenagem.

Histórico: 
•	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 2º Grau na Escola João Batista  Sorg e
após  conclui  o Técnico de Contabilidade  no Colégio La Salle 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 ltda.;  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-22.
•	Passofundense de nascimento, mas Carazinhense por opção e de Coração.
•	Nesta Cidade formou sua família, desenvolveu seus negócios porque queria vê-la prospera para
sua descendência.



Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2013.

Rudi Brombilla - PP
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