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CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
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PROJETO DE LEI Nº. 007/2013 
 
   Autoria: Vereador Miguelangelo Serafini  

                                                                       Vereadora Regina Weidmann  

 Iniciativa: Poder Legislativo 
 

“DENOMINA RUA DA CIDADE DE CAPÃO DO 
CIPÓ/RS DE JOAQUINA GARCIA ROSADO”. 

 
 
 ALCIDES MENEGHINI, Prefeito Municipal de Capão do Cipó, RS, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelo Inciso I, do art. 30 da Constituição Federal e pelo Inciso I, do art. 68 da Lei 
Orgânica vigente 
 
 

F A Z   S A B E R 
 
 
que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI: 
 
 Art. 1º - Denomina Rua de Capão do Cipó de Joaquina Garcia Rosado. 
 
 Parágrafo Único. A Rua Joaquina Garcia Rosado, localiza-se no perímetro urbano do 

Município de Capão do Cipó/RS, fazendo parte dos quarteirões adjacentes números 13 e 53 lotados no 

cadastro imobiliário deste Município, sendo que esta Rua fica paralela a Rua Joao Bolzan e transversal a 

Rua Juvenal Garcia dos Santos. 

 Art. 2º - Deverá ser colocada placa identificativa com o nome da Rua, no prazo máximo de 

120 dias, após a publicação desta Lei, de acordo com as normas do Código de Trânsito Brasileiro. 

 
                        Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
     
   Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO, CAPÃO DO CIPÓ, RS, 08  DE JULHO DE 2013. 
 
 
 

ALCIDES MENEGHINI 
Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº. 007/2013 
 
   Autoria: Vereador Miguelangelo Serafini  

                                                                       Vereadora Regina Weidmann  

 Iniciativa: Poder Legislativo 
 

“DENOMINA RUA DA CIDADE DE CAPÃO DO 
CIPÓ/RS DE JOAQUINA GARCIA ROSADO”. 

 
 
 
                                            Senhores Vereadores 
                                            Senhoras Vereadoras 
 
 
 O Projeto de Lei que ora submetemos a estudo e apreciação de Vossas Excelencias, propõe 

oficializar o nome da Rua localizada no perímetro urbano do Município de Capão do Cipó/RS, fazendo parte 

dos quarteirões adjacentes números 13 e 53 lotados no cadastro imobiliário deste Município, sendo que esta 

Rua fica paralela a Rua Joao Bolzan e transversal a Rua Juvenal Garcia dos Santos. 

                       Filha de Serafim Damaceno Rosado e Balbina Ávila Rosado. Foi casada com Catarino Garcia 

dos Santos, com quem teve 05 (cinco) filhos: Odilon, Adriano, Maria Edite, Serafim e Oneron. Faleceu em 

24 de novembro de 1971. 

                       A senhora Joaquina Garcia Rosado foi um exemplo de dedicação contínua e voluntária a uma 

causa pioneira, que era o progresso da localidade de Capão do Cipó, que na época pertencia a Santiago. 

 Morava com sua família, onde, hoje, reside o Sr. Odilon Garcia Rosado. Trabalhou por esta 

comunidade desde muito nova e dedicava-se a cultivar o convívio da boa vizinhança. 

 Dona Joaquina foi uma das maiores colaboradoras da 1ª Festa Pró Construção da Capela 

Santo Antonio, onde o local da festa foi em sua casa, no interesse pela melhoria de sua comunidade se fazia 

necessária, e a mesma, juntamente com sua família, nao media esforços para que cada ação resultasse em um 

pequeno passo para que a comunidade toda fosse beneficiada. Naquela época grande parte dos doces para 

festa era feita pela própria Sra. Joaquina Garcia Rosado, pois nao havia padaria e o esforço pelo início de 

uma grande comunidade começa com o trabalho de cada um. 

 Trabalhou na construção do Clube Aliança, sempre incentivadora nos grandes ideais para 

tornar Capão do Cipó em algo que nem ela imaginou que um dia se tornaria verdade, resultado daquela 

pequena semente plantada por ela nas atividades na comunidade. 



                         Assim justifica-se o nome da Rua antes descrita em Joaquina Garcia Rosado, pois foi pessoa 

que prestou relevante auxílio no município, deixando raízes familiares, tendo, por fim, uma postura honesta 

e digna enquanto viveu. 

                         Acompanha o presente Projeto de Lei memorial descritivo e mapas com a localização da Rua 

que ora se propõe a atribuição do nome de Joaquina Garcia Rosado, bem como certidão de óbito. 

                           No âmbito das comissões, ao analisarem a relevância do presente Projeto, demais 

documentos poderão ser requisitados, bem como investigação da vida em comunidade do munícipe que ora 

se postula a homenagem com o nome de Rua. 

                         Desta forma, submetemos tal Projeto, para deliberação plenária, contando com a aprovação 

do proposto. 

 

                         À consideração e sensibilidade dos Senhores Parlamentares. 

 

 
 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CAPÃO DO CIPÓ, RS, 08 DE JULHO DE 2013.              
 
 
 

Ver. Miguelangelo Serafini                                            Verª. Regina Weidmann 
                           Bancada PMDB                                                          Bancada PMDB 
 


