
 

PROJETO DE LEI Nº 002-01/2021 

 

DENOMINA LOGRADOURO PÚBLICO COMO 

ESTRADA OSCAR WEILER A ATUAL 

“ESTRADA GERAL PARA SAMPAIO”.   

 

 

 

JOÃO HENRIQUE DULLIUS, Prefeito Municipal de Cruzeiro do Sul/RS, no uso 

das atribuições previstas por Lei Orgânica e Regimento Interno vigentes, faz saber que a 

Câmara de Vereadores aprovou, de acordo com o Autógrafo nº..../2021 e sanciona a seguinte 

LEI: 

 

Art. 1º Fica denominada ESTRADA OSCAR WEILER a atual “Estrada Geral para 

Sampaio” localizada na localidade de Picada Aurora, 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/RS, EM 1º DE 

FEVEREIRO DE 2021. 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI              GUSTAVO HENRIQUE RICHTER          

Primeiro-Secretário                                                Presidente da Câmara de Vereadores 

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO 

PROJETO DE LEI Nº 002-01/2021 

 

 

 COLEGAS VEREADORES (AS): 

 

Ao cumprimentá-los, apresentamos o Projeto de Lei nº 002-01/2021 que denomina a atual 

“Estrada Geral para Sampaio” como Estrada Oscar Weiler, com acesso pela Rua Werno Ignácio 

Klein, até a ponte da divisa com Mato Leitão, localizada na localidade de Picada Aurora. 

A homenagem ao Senhor Oscar Weiler (in memorian) é justificável, visto que o mesmo era 

um homem íntegro e trabalhador, gostava de esportes e sempre foi ativo na comunidade, sendo 

sócio na sociedade Progresso, sociedade Três de Maio e na sociedade 25 de julho de Picada Aurora. 

O senhor Oscar, demonstrando mais uma vez seu elo com a comunidade, cedia, por décadas, um 

espaço de sua propriedade para o Município depositar o material que seria utilizado nas estradas 

que, por muito tempo, foram consideradas as melhoras da região.  

Em Picada Aurora, consituiu sua família, se casando com Érica Roos, com quem teve 12 

(doze) filhos, todos alfabetizados na Escola Três de Maio de Alto Picada Aurora, local onde morou 

até o final de sua vida. Na mesma escola, o filho, senhor Nelson Weiler, foi professor e mais tarde 

Vereador de Cruzeiro do Sul. 

Ainda, vale salientar que a denominação irá facilitar a entrega de mercadorias aos moradores. 

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

ora se apresenta.  

 

    

Atenciosamente 

 

 

GUSTAVO HENRIQUE RICHTER 

VEREADOR 

 


