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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 04/2016. 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

   

É com satisfação que me dirijo a Vossas Excelências, e ao 

mesmo tempo estou reapresentando o Projeto de Lei, que dá denominação 

oficial de Rua Professor Aloysio Pedro Knecht a via pública sem nome, situada 

no Loteamento Nova Morada, nesta cidade, conforme indicada no croqui 

anexo. 

O professor Aloysio nasceu no dia 16 de maio de 1910, natural de 

Estrela, era casado com Norma Knecht, cuja união nasceram oito filhos, vindo 

a falecer em 30 de junho de 1977. 

 

Iniciou sua vida profissional, por volta de 1935, desempenhando a 

função de professor e direto na localidade de arroio do Ouro, neste município, 

onde passou a residir. 

 

Naquela época, o professor não recebia salário mensal, sendo 

que esta pecúnia dependia do número de alunos que o professor atendia e da 

boa vontade dos pais em realizar o pagamento, o exercício do magistério era 

mais uma vocação, pois na maioria das vezes o pagamento era feito através de 

gêneros alimentícios, produzidos na própria propriedade dos pais dos alunos. 

 

Sempre foi um líder na comunidade, dirigia o coral Santa Cecília e 

participava ativamente de todo os eventos realizados naquela comunidade. 

No ano de 1971 se aposentou como professor, passando então a 

trabalhar na Secretaria Municipal da Agricultura, no Governo de Gabriel Aloísio 

Mallmann. 

Foi Vereador no Município de Estrela, sendo pessoa muito 

íntegra, católica praticante, nunca se preocupou com bens materiais, e, sempre 
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dizia o importante é: SER, pois daqui apenas levamos aquilo que somos, ou 

seja, o bem que fazemos, pois os bens materiais permanecem. Teve uma vida 

simples, porém norteada de princípios morais e éticos, procurando sempre 

auxiliar os outros dentro de suas possibilidades. 

 

Por esses motivos as pessoas que assinaram o abaixo-assinado 

anexo, desejam homenagear o falecido Professor Aloysio Pedro Knecht, dando 

seu nome à via pública antes indicada.  

 

Assim, preenchido os requisitos legais para processamento do 

Projeto em analise, invocando a costumeira atenção dos Nobres Colegas, 

tenho a certeza na aprovação da matéria. 

 

Saudações 

 

      

Marco Aurélio Wermann 

Vereador do PV 
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PROJETO DE LEI Nº 04 /2016 

  

 Dá a denominação oficial de Rua Professor 

Aloysio Pedro Knecht a via pública que indica, 

situada Loteamento Nova Morada, nesta cidade de 

Estrela e dá outras providências. 

 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar denominação 

oficial de Rua Aloysio Pedro Knecht a via pública sem nome, situada no 

Loteamento Nova Morada, nesta cidade de Estrela, conforme indicada no 

croqui anexo que faz parte integrante do  presente. 

 

Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Câmara Municipal de Estrela, 08 de junho de 2016.     

 

 

 

Marco Aurélio Wermann 

Vereador do PV 

 

 

 


