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PROJETO DE LEI Nº 583/09 


Denomina “Rodovia Monsenhor Quinto Davide Baldessar” o trecho entre Mãe Luzia e Vila Maria, da SC 443, no município de Nova Veneza.


 Art. 1° Fica denominado Rodovia Monsenhor Quinto Davide Baldessar, o trecho da rodovia estadual SC-443, entre Mãe Luzia e Vila Maria, no município de Nova Veneza.
 
 Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.




 Sala das Sessões, em 




Deputada Ada Faraco De Luca

























JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei pretende homenagear o religioso Monsenhor Quinto Davide Baldessar, falecido na madrugada de 26 de novembro do corrente ano, e perpetuar a imagem desse homem que tanto se dedicou aos fiéis daquela região. 

Monsenhor Quinto dedicou mais de 70 anos, dos seus 85, à Igreja e a missões em busca da paz e do bem estar dos seus fiéis. Considerava a pavimentação do trecho da SC 443, em Nova Veneza, essencial para melhorar a qualidade de vida e para a integração da comunidade, por isso lutou nos últimos 10 anos de vida pela referida obra.

	        	   O religioso sempre teve sua história ligada as comunidades do sul do Estado. Natural de Urussanga e em meados de 1924, aos seis meses de vida, mudou-se para São Bento Baixo com a família. Aos 12 anos ingressou no Seminário Menor Metropolitano de Azambuja. Em janeiro de 1949, Quinto foi ordenado sacerdote em Forquilhinha. Dias depois, celebrou sua primeira missa em S￣o Bentoem S￣o Bento Baixo.em São Bento Baixo. Assumiu efetivamente a paróquia São Marcos de Nova Veneza em fevereiro de 1953, época em que as igrejas eram percorridas a cavalo ou de jipe. Foi neste período que ele contribuiu para a emancipação político-administrativa do município.

		    Foi naquele ano que o religioso afastou-se dos queridos fiéis do sul para se dedicar a causas internacionais. Em 53, assumiu a Capelania Militar do Exército em Santa Catarina. Foi quando o então Padre Quinto se uniu ao contingente enviado ao Oriente Médio, nas Forças de Paz da ONU, para atuar junto aos conflitos entre árabes e judeus na Palestina. Designado como Capelão do Batalhão de Suez, em 58, iniciou uma expedição a bordo de um navio de guerra até chegar ao Egito.

		   Em 59, já novamente no Brasil, foi designado reitor da Igreja Nossa Senhora de Fátima, em Florianópolis, onde dedicou 15 anos de sacerdócio.


	               Em 94, retornou as origens assumindo como Pároco da Paróquia de São João Baixo, voltando São Bento Baixo. Recentemente, aos 84 anos de vida assumiu as funções de Chanceler do Arcebispado da Catedral de Criciúma, ao que se dedicou até seus últimos dias de vida, sem esquecer o maior anseio da comunidade de Nova Veneza: a pavimentação da SC 443, no município de Nova Veneza.
 
		  No dia do sepultamento de Monsenhor Quinto, o Excelentíssimo Senhor Governador  Luiz Henrique da Silveira assinou a ordem de serviço para a tão sonhada pavimentação asfáltica do trecho.
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