
 

 

PROJETO DE LEI Nº 011/2018 

 

 

 

                                                                            DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO 

 

 

   Art. 1º - Fica denominada RUA WERNO IGNÁCIO KLEIN, atual rua sem 

nome, localizada na Linha Picada Aurora, com acesso pela RSC-453 e pela Estrada Professor Alfredo 

Scheibler e com entroncamento na Estrada Theobaldo Carlos Puhl, definido conforme mapa anexo, o 

qual será parte integrante desta Lei. 

  

  Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

    SALA DE SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

    DE CRUZEIRO DO SUL, 03 DE DEZEMBRO DE 2018. 

 

 

                                                                           

                                                                     JOÃO CELSO FÜHR 

                                                                      VEREADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº011/2018 

 

 

 

COLEGAS VEREADORES(AS): 

 

 

 Ao cumprimentá-los(as) cordialmente, apresentamos o Projeto de Lei nº 011/2018, com o qual 

se pretende homenagear o Sr. Werno Ignácio Klein (in memórian). 

 Werno Ignácio Klein nasceu no dia 25 de março de 1930, era casado com Werna Klein e juntos 

tiveram 5 (cinco) filhos. Werno morou a vida inteira na localidade de Picada Aurora.  

Sempre foi um homem honesto, íntegro, humilde e prestativo com a comunidade, disposto a 

ajudar. Ajudou na construção da capela e da sociedade de Picada Aurora. Foi presidente e tesoureiro de 

ambas por um longo período, cobrou o dízimo da capela por muitos anos até não ter mais condições 

físicas. Werno foi, também, candidato à Vereador no Município. 

A rua a ser nomeada de Werno Ignácio Klein, foi aberta com a ajuda de Werno, com seu trator e 

outros implementos agrícolas, trabalharam por diversos dias para que ela fosse aberta e toda a 

comunidade pudesse utilizá-la. 

 A homenagem é desejo dos familiares e moradores da localidade, os quais manifestam sua 

concordância através de um abaixo – assinado, que segue em anexo. 

Esperamos contar com a concordância dos Edis, solicitando a aprovação da proposta que ora se 

apresenta. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

JOÃO CELSO FÜHR 

VEREADOR 


