MUNICÍPIO DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 44, DE 07 de Agosto de 2020

"DENOMINA RUA DO MI, NO
MUNICÍPIO DE IVOTI E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

MARTIN CESAR KALKMANN, Prefeito Municipal de Ivoti.
Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. 1º Denomina de Rua do Mi, a rua alternativa, que liga a Rua
Tuiuti, com a Rua 48 Alta, próximo ao Núcleo de Casas Enxaimel, no
Bairro Feitoria Nova, em Ivoti.
Parágrafo único. Anexo ao Projeto de Lei, encontra-se um histórico
do homenageado e mapa da localização da rua.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60
dias, contados da data de sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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BIOGRAFIA
Ademir Inácio Weber nasceu em 12/07/1969 em Ivoti, filho de Harri
Inácio Weber e Malda Olívia Weber, irmão de João Jandir Weber, Leonir
Joel Weber e Magali Weber (in memória).
Morador desde o seu nascimento no Teufesloch (Buraco do diabo), tinha
muito orgulho em morar na região, um lugar muito tranquilo e aconchegante
que agora é um ponto turístico muito visitado. Estudou na EMEF
Guilhermina Mertins e depois na EEEB Professor Mathias Schutz até a 4ª
série. Desde pequeno ajudava os pais nos afazeres da roça e na lida com
o gado, de manhã cedinho ajudava a tirar o leite de vaca e depois ía direto
para a escola.
Exercia a profissão de caminhoneiro, com muito orgulho e paixão,
sempre disposto a ajudar ao próximo. Era conhecido por "Mi", uma pessoa
muito alegre, sempre de bem com a vida, adorava ouvir uma bandinha e
participar das festividades. Se casou aos 27 anos com Márcia Luciane
Weber com quem teve uma filha chamada Jéssica Natália Weber.
Aos 41 anos descobriu um câncer no pulmão, fez tratamento de
quimioterapia e remédios, mas acabou falecendo aos 42 anos, no dia
31/08/2011.
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JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa denominar rua alternativa (sem nome),
de aproximadamente 270 metros de extensão, por 9 metros de largura,
localizada no Núcleo de Casas Enxaimel, no Bairro Feitoria Nova, conforme
mapa anexo.
A denominação da rua se dará em homenagem ao morador da região
Ademir Inácio Weber, cuja biografia segue em anexo.
Dessa forma, considerando a necessidade de nomeação da Rua, em
respeito a póstuma homenagem ao morador da localidade, encaminho o
presente projeto de lei, com a colaboração dos demais colegas para a
aprovação.
MARLI HEINLE GEHM - Vereadora proponente (MDB)

