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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Dario Gatti Cescani nasceu em 19 de setembro de 1914, em Porto
Alegre, filho de Luiz Cescani e Júlia Gatti, agricultores italianos. Era o segundo de
cinco filhos. Durante a infância, residiu na cidade de Caxias do Sul, teve uma
infância de muitas dificuldades financeiras, tendo trabalhado como pedreiro para
ajudar nas despesas familiares.
Aos 18 anos, presta serviço militar no Batalhão de Caça. Vem morar
em Porto Alegre, em 1935, e com apenas 21 anos de idade recebe o certificado de
reservista de 1º categoria. Dario volta a trabalhar como pedreiro em Porto Alegre
para se sustentar, apesar da pouca idade e falta de estudo, Dario destaca-se pela sua
personalidade forte e fácil comunicação. Logo consegue uma vaga como
motorneiro da Companhia Carris.
Detentor de brilhante oratória e de uma grande capacidade de
liderança, Dario Gatti Cescani destaca-se entre os funcionários da Carris e é
indicado pelos colegas de trabalho para participar da diretoria do Sindicato dos
Tranviários, tendo anos de lutas e reivindicações para melhorias nas condições de
trabalho.
Profissional dedicado e eficiente, Dario Gatti Cescani é promovido ao
cargo de Fiscal dos Bondes. Depois de mais de 20 anos, Dario conquista o cargo de
Instrutor 5 da Companhia Carris, responsável direto pela formação e qualificação
dos novos funcionários. Dario forma diversas turmas ao longo de sua passagem
pelo cargo. Em 1960, Dario é indicado para ser Gerente da cooperativa de
consumo dos empregados da Companhia Carris, cargo este que exerceu até os
últimos dias de sua vida.
Em 1963, muito doente, Dario Gatti Cescani recebe espontaneamente
ajuda financeira de muitos colegas de classe da Carris, para auxílio de suas
despesas médicas hospitalares.
Homenagear esse homem, dando seu nome a um logradouro público
de nossa Cidade, não é apenas reconhecer todas as suas benfeitorias, mas sim, a
toda uma classe de tranviários que ajudaram a contar a história da nossa querida
Companhia Carris.
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Dario Gatti Cescani faleceu em 16 de fevereiro de 1964, com apenas
49 anos, deixando o legado de luta por uma sociedade mais justa e fraterna.
Sala das Sessões, 26 de junho de 2008.
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PROJETO DE LEI

Denomina Rua Dario Gatti Cescani o
logradouro público cadastrado, conhecido
como Rua 1931 – Loteamento Residencial
Rubem Berta –, localizado no Bairro
Rubem Berta.

Art. 1º Fica denominado Rua Dario Gatti Cescani o logradouro
público cadastrado, conhecido como Rua 1931 – Loteamento Residencial Rubem
Berta –, localizado no Bairro Rubem Berta, nos termos da Lei Complementar nº
320, de 2 de maio de 1994, e alterações posteriores.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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