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Excelentíssimo Senhor,
Ver. Luis Fernando Costa,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 005/21

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 
005/21, desta data, que “Concede o Título Honorífico Comenda O Bombeador ao Sr. 
Nelson Formentini.” para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

O Projeto de Lei ora sugerido visa prestar homenagem deste Executivo ao 

Sr. Nelson Formentini pelos relevantes serviços prestados a comunidade Carazinhense. 

Segue em anexo um breve histórico pessoal do homenageado.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 005, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

Concede o Título Honorífico Comenda O 
Bombeador ao Sr. NELSON FORMENTINI.

Art. 1o É concedido o Título Honorífico Comenda O BOMBEADOR ao Sr. 
Nelson Formentini, pelos relevantes serviços prestados a comunidade.

Art. 2o A entrega desta outorga será em Reunião Solene a ser realizada 
pela Câmara Municipal de Vereadores, na Semana do Município de 2021.

Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 04 de janeiro de 2021.
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TRAJETÓRIA NELSON FORMENTINI

Nelson Formentini, 52 anos, filho de agricultores natural de Santa Bárbara do Sul 
é formado em administração.

Até os 17 anos auxiliava seus pais nas atividades agrícolas, aos 18 anos serviu na 

Base aérea de Santa Maria, seu desejo era ser piloto de avião, o que não se concretizou 

pois outros ideais o levaram para outro rumo.

Desde cedqiiiiostrou que sua velêTem-preendedora pulsava mais forte quando aos 

^ pids constiíum sua primeira empresa, uma oficina-mecânica, depois dessa vieram 

mais cinco sendo elas todas indústrias as quãTs fundou juhtamente com outros sócios 

que tinham em comum os mesmos ideais. Foi um períqdo de ipuito trabalho e 

aprendizado.
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1991 casou-se com Denise Barbieq com quem tenrduas hlhas: Huliana e
:^93 mudaram-s&^parérPasso fundd^ara atuar em uma de suas empresas
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Em agosipde 1'999, juntamente com Luis MoVais em Carazinho, \ constituem a 

Rotoplastyc, um spnho qpe inicuoi pequeno e c^m grandes desafios pois; tratava-se de 
\algo npvo na região, rim pròçesso industrial atéj então desconhecidjb, a rotomoldagem de

\
peças plásticas para máquinas agrícolas. i

\
Nq ano de 2000, a família pass residir em Carazinhd para estarem mais

* íimos da Rotoplastyc. Coin persistência Nejson seguiu em frente vóom erros e acertos
Nse consolidou e já s^o 21 anos- dê aprendizado e grandes conquistas, hoje

ifíplririíma das maiofe^s indústrias de rotompídagerq do Brasil.

Luis Moraes\^ddirissegujr^outros rpmos e se retira da 

sociedade^cujasjptas foram adquiridaá por Nelson , desta forma a Rotoplastyc passa a 

peiteneer à família Formentini, gestão coippartilhãda com sua esposa e sua filha 

Huliana. ~Alèm dã^empresa, Nelson continu^se debicando à agricultura através da 

pareceria RPAGRO, essência qué^ está no sangu^da fátnilia.
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Roi íyc Indústrias de Rotom-
cQnratfAyoroplasryc.com.br 
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