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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 26 de fevereiro de 2018.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 027/18

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
027/18, desta data, que Denomina Unidade de Pronto Atendimento Armindo Francisco

Capitânia.

Exposição de Motivos:

o Projeto de Lei ora sugerido visa prestar homenagem deste Executivo

ao Sr. Armindo Francisco Capitânia, nascido em 19/09/1939 e que faleceu jovem, aos

39 anos de idade, deixando um legado de grandes amigos e algumas obras que podem

ser relatadas,

Na esfera empresarial foi um dos fundadores da Empresa Glória, sendo

gerente da empresa até seu falecimento. Neste período a empresa se solidificou,

transportou a população carazinhense e gerou inumeros empregos diretos.

Na cultura foi peão de danças do CTG Rincão Serrano e membro do

conselho por diversas patronagens, Também foi patrão do CTG Pedro Vargas por duas

oportunidades.

Na educação foi presidente da Escola Municipal João XXIII, dedicando

tempo e recurso ao estabelecimento de ensino, mesmo não tendo nenhum filho

studando na escola,
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Na questão religiosa foi membro da Paróquia Nossa Senhora de Fátima,

com atuação em muitas atividades, das quais se destaca a fundaÇào da entidade de

promoção e atuação social Cárilas em Carazinho.

Armindo, mesmo lendo uma vida curta, porém intensa, deixou obras que

orgulham toda a sua famllia e que ajudaram toda a comunidade, sobretudo a

população mais carente.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 027, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2018.

Denomina Unidade de Pronto Atendimento
Armindo FrBncisco Capitãnio.

Art 1° A Unidade de Pronto Atendimento - UPA, localizada no Bairro
Operário, denominar-se-á Unidade de Pronto Atendimento Armindo Francisco
Capitânia.

Art 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de fevereiro de 2018.
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Ca",~jnho (RS), 13 fevereiro de 2018,

A Prefeltur~ Municipal de Carazinho

Secretaria Municipal da Administração

A tamília agradece e sente_,,, honrada p~la indicação.

Colocamo_nos':' disposit,;o para qualquer colaboração.

Evandro luis Capitânia
Filho

Luciana Ine. Capitânia
Filha (in memorian)

Jl,lliana Fátima Capitânia Caslrigul
Filha

ARMINDO FRANCISCOCAPITÂNIa nasceu em 18/09/1939 e faleceu jovem com 39 ano, de
idade deixando um legado de grandes amigo, e algumas obras que podem Ser relatados. Na
esfera empresarial foi um do, fundadores da Empresa Glória, sendo gerente da empresa ate
seu falecimento. Ne'le per;"do a empre •• s" solidificou, transportou a populaç;lo caralinnen,e
e gerou inumeros empregos diretos. Na Cultura foi peio de danças do CTGRincão Serrano e
membro do conselho por diversas palronag~n,. Também foi patrão do CTGPedro Varga, por
duas Oportunldad~,. N. educaç;io loi presidente da escola municipal João XXII,dedicando
tl'mpo lOrecurro a eSla entidade, mesmo não tendo nenhum filho estud.ndo naquela e,cola.
Na qUl'stão religiosa foi membro da p.r6quia Nossa Sl'nhora de Fátima Com atuaçilo em mUitas
atividade" das quais, se destaca J tundaç,;o da entidade dl' promoção e atuação social Cá,itas
em Caralinho. Armindo, mesmo tendo Uma vida Curta, porém, foi int~nsa e dei.ou obras que
orgulham toda a SUa família e que ajudaram toda a comunidade carazinhense, sobre tudo a
população mais carente.

A lamíli. ,ente-se honrada pela indiC<iç~o para Que a Unidade de Pronto Atendimento, UPA de
CcIralinho lenha como nome: Armindo Francisco Capitânio.

Antonia £Iurdes d ••SoUZiICapitânio
Viúva

Armando Antônio Capitânio
Filho
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