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Projeto de Lei nº 01/2015 

 

 Concede o Título de Cidadão Estrelense ao Sr. 

Ervino Reinaldo Sulzbach e dá outras providências. 

      

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Estrelense 

ao Sr. Ervino Reinaldo Sulzbach, residente nesta cidade. 

 

Art. 2º - A outorga do título referido no artigo anterior 

se dará na Câmara Municipal de Estrela, cuja designação da data e solenidade 

fica a cargo de sua Mesa Diretora. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 08 de janeiro de 

2015..  

 

      

 

Andréas Ulrich Hamester 

Vereador de PP 
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Mensagem Justificativa 

Projeto de Lei nº 01/2015. 

 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

É com satisfação que me dirijo a Vossas 

Excelências e apresento o Projeto de Lei em questão, que trata da concessão 

de titulo de Cidadão Estrelense ao Sr  Ervino Reinaldo Sulzbach,  residente em 

nossa cidade desde 1932, tendo adotado Estrela como a cidade do seu 

coração. 

 

O homenageado nasceu no ano e 1931 na cidade e 

Cruzeiro do Sul, filho de Leopoldo Edgar Sulzbach e Maria Hauschild, é casado 

com  Iria Strell Sulzbach. 

 

Com um ano de idade veio morar na cidade de 

Estrela, sendo que seu primeiro emprego foi na Padaria de Benno Hauschild, 

onde trabalhou por oito anos. 

Iniciou muito cedo sua vida artística, pois com 13 

anos de idade aprendeu tocar Bandoneon com o maestro Henrique Ubel. Aos 

14 anos de idade já animava fandangos e festas de casamento com seu 

Bandoneon.  

Posteriormente aprimorou seus conhecimentos de 

músico, quando em 1947 teve aulas por partitura com base no método 

argentino, com o Maestro Dalton Lima.  

 

Com Helmute Trein formou a famosa Dupla  H-81, 

onde se apresentavam na extinta Rádio Alto Taquari. 
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Na década de 60, Ervino Sulzbach apresentava 

programas de auditório na Rádio Independente de Lajeado  e um programa na 

Rádio Alto Taquari, aos sábados a tarde, onde tocava Bndoneon ao vivo. 

 

Integrou diversas bandas e conjuntos de nossa 

cidade e região, conforme currículo anexo, tendo gravado 35 CDs em produção 

independente com 733 músicas. 

 

É brilhante a carreira artística do homenageado, 

talvez sendo o único músico remanescente de nossa cidade que tenha 

alcançado esse patamar musical, e com uma trajetória tão empolgante no meio 

artístico.  

Portanto, é justa a homenagem que se pretende 

prestar a essa ilustre pessoa que adotou nossa cidade como lar definitivo de 

sua família.     

Ante o exposto, esperando contar com a costumeira 

atenção dos Nobres Colegas, espero a aprovação da matéria.. 

      

 

Andréas Ulrich Hamester 

     Vereador do PP 

 


