
 

 

Exmo. Sr. Presidente. 

 

 

 

 

                              A Vereadora que este Escreve apresenta à consideração de Vossa 
Excelência e do Colendo Plenário o seguinte:   

 

 

                                                                   PROJETO DE LEI: 127/2020 

                                                                                DÁ A DENOMINAÇÃO DE PADRE  
                     CARLINI A UMA VIA PUBLICA DA    
          CIDADE.   

 

          Art. 1° Fica instituído de Padre Carlini, a via pública, do Loteamento Minotto, 
localizada no Bairro Industrial I. 

         Art2° O Poder Executivo fica autorizado a tomar as medidas necessárias para o 
cumprimento da Lei.  

         Art 3° essa Lei entra em vigor da data da sua Publicação. 

 

 

 

 

                                     SALA DAS SESSOES, 25 de novembro de 2020. 

 

 

 

 

Vereadora Sonia Leite 

Progressistas 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

 

   Tenho a Honra de submeter à elevada apreciação dessa Casa Legislativa, o incluso Projeto de 

Lei dispondo sobre a denominação de uma rua de nossa cidade, em nome do saudoso Padre 

Carlini. 

   Padre Carlini nasceu em 06 de agosto de 1931 no município de Rio dos Cedros, no estado de 

Santa Catarina. 

  Tornou-se padre no dia 8 de dezembro de 1959, na Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, em 

São Paulo. Carlini, já nos primeiros anos de sacerdócio, veio para Bagé destinado para o 

Colégio Auxiliadora, onde iniciou suas funções como encarregado da formação religiosa dos 

alunos e como professor lecionava Canto Orfeônico, Latim e Geografia. Na Paróquia 

Auxiliadora, foi vigário por duas vezes. 

Na escola, em 1961, fundou um coral de vozes infanto-juvenis, ensaiando e apresentando 
operetas. Durante três anos, prestou serviços no mesmo Colégio e, então, no ano de 1964, 
solicitou sua passagem para o ministério, indo para a Paróquia de Dom Bosco, em Porto 
Alegre. 

Retornou à cidade de Bagé, em 1965, para assumir como pároco da Paróquia Auxiliadora, 
dedicando-se durante dez anos à missão paroquial, onde foi refundador e incentivador do 
Coral Auxiliadora. Desde os anos 70, depois de entendimento com o Guerino Stringari, então 
provincial salesiano, e Dom Ângelo Mugnol, Bispo de Bagé à época, Carlini pediu para fazer 
uma experiência como padre diocesano, nesta diocese exerceu várias funções, como pároco 
em diversas paróquias, como Vigário Geral e como Coordenador de Pastoral da Diocese. 

Calini recebeu Titulo de Cidadão Bageense em dezembro de 1986, Título que lhe foi outorgado 
sob Decreto Legislativo N° 644, por inestimáveis serviços prestado a comunidade bageense. 

Por ter dedicado vários anos à comunidade salesiana, o religioso teve a alegria de receber 
homenagens por paroquianos, ex-alunos e amigos bajeenses no final do ano de 2019, quando 
celebrou seu Jubileu de diamante de Ordenação Presbiteral. 

Padre Carlini era muito estimado por todas as pessoas que o conheciam e o admiravam, por 
seus dons de humanidade, espiritualidade, seu carisma artístico-musical, o carisma de ouvir as 
pessoas e, com isso, atendia as confissões. 

  Tinha como lema “Fiz-me tudo para Todos”. 

Por todo exposto que a presente propositura seja acolhida pelos Nobres Edis, subscrevo-me 
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Vereadora Sonia Leite 
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