Lei n.° 3.418, de 3 de maio de 2016.

Denomina vias públicas do Loteamento
Nossa Senhora de Fátima na sede municipal
do Município de Serafina Corrêa.
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORREA,
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte
Lei.

Art. 1º As seguintes vias públicas, sem designação nominal oficial, do
Loteamento Fátima na sede municipal do Município de Serafina Corrêa, passam a integrar o
sistema viário com as denominações:
I – LOTEAMENTO FÁTIMA - Bairro Gramadinho
Avenida Projetada: Avenida ANGELO ZATTI, com início na divisa sul do
Parcelamento limite do perímetro urbano segue em sentido norte até o entroncamento com a
Rua 01 (denominada de João Buffon), deste ponto flexiona no sentido noroeste seguindo até o
entroncamento com o lado par da Avenida Arthur Oscar;
RUA 01: JOÃO BUFFON, sentido Leste Oeste, com início na divisa leste do
Parcelamento segue em sentido oeste até a divisa oeste do Parcelamento;
Rua 02: Prof. IVONE DE COSTA FERRO, sentido Oeste Leste, com início na
Área de Recreação 03 do Parcelamento segue em sentido leste até a divisa leste do
Parcelamento;
Rua 03: ARTIDORE GOLLO, sentido Leste Oeste, com início na Área de
Recreação 03 do Parcelamento segue em sentido oeste até a divisa oeste do Parcelamento;
Rua 04: ANSELMO JOSÉ BONAMIGO, sentido Leste Oeste, com início na
Avenida Projetada do Parcelamento segue em sentido oeste até a divisa oeste do
Parcelamento;
Rua 05: ANA BONAMIGO BEDIN, sentido Leste Oeste, com início na Avenida
Projetada do Parcelamento segue em sentido oeste até a divisa oeste do Parcelamento;
Rua 06: ARY VITALLI, sentido Leste Oeste, com início na Avenida Projetada do
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Parcelamento segue em sentido oeste até a Rua 09 (denominada de Rua Fermino Toffoli) e
Área de Preservação Permanente (APP) do Parcelamento;
Rua 07: LIBERA MAESTRI BEDIN, sentido Leste Oeste, com início na Avenida
Projetada do Parcelamento (denominada de Av. Angelo Zatti), segue em sentido oeste até a
divisa oeste do Parcelamento;
Rua 08: SANTO JOSÉ BETTANIN, sentido Leste Oeste, com início na Avenida
Projetada do Parcelamento (denominada de av. Angelo Zatti), segue em sentido oeste até a
divisa oeste do Parcelamento;
Rua 09: FERMINO TOFFOLI, sentido Sul Norte, com início na divisa sul do
Parcelamento, no limite do perímetro urbano segue em sentido norte até a divisa norte do
Parcelamento;
Rua 10: FIORAVANTE SORANZO, sentido Sul Norte, com início na divisa sul do
Parcelamento, no limite do perímetro urbano segue em sentido norte até o entroncamento com
a Rua 08 (denominada de Rua Santo José Betanin);
Rua 11: BOA FÉ, sentido Sul Norte, com início na divisa sul do Parcelamento, no
limite do perímetro urbano segue em sentido norte até o entroncamento com a Rua 08
(denominada de Rua Santo José Betanin);
Art. 2º Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 3 de maio de 2016, 55º da
Emancipação.

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO
Prefeito Municipal
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssima Senhora Presidente
Senhores Vereadores

Na oportunidade que alcanço o Projeto de Lei em tela que

Denomina vias

públicas da sede municipal do Município de Serafina Corrêa.
O Loteamento em referência identifica as ruas por numeração, sem uma
designação nominal, razão porque o presente projeto busca atribuir uma denominação oficial
àquelas vias públicas, obedecendo-se as regras estabelecidas pela Lei nº 2.809 de 27 de
junho de 2011.
A essas vias sem designação nominal está-se propondo uma denominação
oficial, utilizando-se nomes de pessoas já falecidas, que tiveram uma relevância importante
para o desenvolvimento de nosso Município, que vem descrita no histórico de vida de cada
uma delas, que se encontra apensado a este projeto de Lei, do qual transcrevem-se,
resumidamente, os seguintes dados:

ANGELO ZATTI - Nasceu em 1930, no distrito de Silva Jardim, que naquela
época pertencia ao Município de Guaporé. Em 1981 apresentou-se como motorista, que
ensinava as pessoas a dirigir, homem que gostava de política e ajudar aos mais necessitados,
de modo especial aos doentes, e à comunidade, lutou para a chegada de Luz Elétrica e
Telefonia na comunidade de Silva Jardim, faleceu aos 80 anos de idade com muitos sonhos
realizados.
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JOÃO BUFFON – Nasceu em 1932, na localidade de São João, linha 19 Vila
Maria, ainda jovem saiu em busca de trabalho, aprendeu a profissão de alfaiate, ensinando
para outras pessoas. Mais tarde estabeleceu-se em Silva Jardim, além de alfaiate, oi agricultor,
taxista e proprietário de ônibus. João deixou um legado de muitos ensinamentos, faleceu aos
82 anos de idade.
Prof. IVONE DE COSTA FERRO - Nasceu em 1961, teve uma infância
tranquila, estudava e ajudava a família nos trabalhos da roça. Antes de completar 17 anos
iniciou a vida no Magistério na escola Bento Gonçalves na linha Carlos Gomes. Formou-se no
curso superior de licenciatura em letras na faculdade URI, concomitante ao magistério foi
cabeleireira, mulher de muita garra, determinação e solidária, mãe exemplar, por complicações
de saúde faleceu aos 34 anos de idade.
ARTIDORE GOLLO – Nasceu em 1922 na Capela de São Roque em Silva
Jardim, na época Município de Guaporé. Aos 24 anos adquiriu uma propriedade próxima a
Capela com um pequeno comércio, selaria e fabrica de sapatos. Muito empreendedor ensinava
aos jovens uma profissão. Muito atuante na comunidade e preocupou-se em dar uma boa
educação aos filhos, acolhedor de pessoas com necessidades. Foi representante do calendário
Antoniano por 49 anos. Gollo introduziu a irrigação na região através de sua liderança
comunitária, foi militante politico colaborando com o Poder Publico, faleceu aos oitenta e cinco
anos de idade.
ANSELMO JOSÉ BONAMIGO, nasceu no dia 21 de julho de 1962, ainda jovem
iniciou a trabalhar na construção da Estrada de Ferro, para melhorar sua vida e de sua família
foi estudar, frequentou a escola do Mobral, realizando assim um sonho, tendo trabalhado em
várias empresas desta cidade. Foi um homem e pai exemplar sempre provando que nada é
impossível, traçando suas metas para alcançar seus objetivos.
ANA BONAMIGO BEDIN, Nasceu no Município de Guaporé no ano de 1935,
mulher de fibra e dignidade, foi agricultora, dedicada a família e muito prestativa com a
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comunidade com seus dotes de trabalhadora, amiga e presente nas horas de maior trabalho,
nos últimos anos de sua vida dedicou-se quase que exclusivamente à família.

ARY VITALLI – Nasceu em 26 de setembro de 1934, sempre foi liderança na
comunidade, participou ativamente na diretoria da capela, foi um lutador pela Emancipação de
Serafina Corrêa, foi candidato a vereador, e trabalhou como Inspetor Seccional, cuidando dos
interesses da comunidade, foi membro ativo no contexto sócio político de Serafina Corrêa e
buscou melhores condições para o Distrito de Silva jardim, faleceu aos 79 anos de idade.
LIBERA MAESTRI BEDIN – Nasceu no Município de Guaporé no ano de 1896,
casou-se em 02 de setembro de 1916. Uma mulher de fibra e dignidade, trabalhadora rural, e
muito dedicada à família e à igreja e prestativa com a comunidade,
SANTO JOSÉ BETTANIN – Nasceu no Município de Guaporé em 03 de
novembro de 1927, foi agricultor, e funcionário do DAER-RS, foi proprietário das terras por
onde passa a rua que levará seu nome, home integro à sociedade, faleceu em 2010, no
Hospital São Vicente de Paula em Passo Fundo aos 82 anos de idade.
FERMINO TOFFOLI – Nasceu em 192 na localidade hoje Montauri, foi coroinha
e ajudava muito os padres, filho de uma família muito pobre. Depois de servir o exército
começou a trabalhar no comércio e transportes de produtos agrícolas, e na época feito por
carroça puxada por mulas, mais tarde com caminhão transportava suínos para os Frigoríficos
de Vila Oeste e de Serafina Corrêa. Gostava de uma prosa, e fazer amigos, faleceu aos 70
anos de idade.
FIORAVANTE SORANZO – Nasceu em 1925 no Município de Casca, sempre
residiu em Silva Jardim. Durante toda sua vida trabalhou na agricultura e participava das
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promoções da comunidade, foi fabriqueiro e Zelador da Associação Antoniana durante 40
anos, homem de muita fé, e gostava de cantas nas animações de missas e festas. Em 1972 foi
candidato a vereador, faleceu com 72 anos de idade.
BOA FÉ – é uma expressão utilizada no cotidiano de pessoas que praticam
negócios com transparência e honestidade, como também é muito usada por pessoas de
espiritualidade, com estes sentidos é que sugere-se a denominação de Logradouro.

Conta-se com o parecer favorável dos pares deste parlamento o que
antecipamos agradecimentos.

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 29 de março de 2016.
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