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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 08/2016 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

   

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

mesmo tempo estou apresentando o Projeto de Lei, que dá a denominação 

oficial de Rua Erico Guilherme Sauer à via pública sem nome, situada no 

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

 

O homenageado foi desportista, político e jornalista. Nasceu dia 6 

de setembro de 1939 em Estrela e faleceu dia 6 de abril de 1991 em Porto 

Alegre, foi casado com Vânia Sauer, e tiveram os filhos: Sonia Helena Sauer, 

Sandro Roberto Sauer, Sandra Helena Sauer e Susan Helena Sauer.  

 

Foi assessor da Administração no Governo de Adão H. Fett 

(1963-1969) e Secretário Geral da Administração de Bertoldo Gaussman 

(1969-1973) candidato a vereador em 1968 e 1972 ficando na suplência, em 

ambas as eleições concorreu pela ARENA, sendo eleito vice-presidente da 

sigla em 1972.  

 

Como desportista destacou-se como atleta e dirigente do Estrela 

Futebol Clube, era apaixonado pelo clube. Em Estrela era conhecido como 

“Bom Cabelo” pelos amigos. 

 

No jornalismo teve importante contribuição nos primórdios do 

Jornal Nova Geração, mas foi no rádio AM que chegou ao auge de sua 

carreira. Iniciou na extinta Rádio Alto Taquari, e na década de 1970 mudou-se 

para Porto Alegre e atuou nas principais rádios da capital como: Gaúcha, 

Difusora (Band) e Guaíba , é considerado até hoje o maior Plantão Esportivo 
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que o RS já teve , era querido por todos e deixou muitos amigos no meio 

desportivo  

Também, foi sócio fundador da AEPA (Associação dos 

Estrelenses de Porto Alegre), em 1982. 

 

Por esses motivos as pessoas que assinaram o abaixo-assinado 

anexo, desejam homenagear o falecido Erico Guilherme Sauer, dando seu 

nome a 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 08 /2016. 

  

 Dá a denominação oficial de Rua Erico Guilherme Sauer 

a via pública que indica, situada no 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 Erico Guilherme Sauer 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, 29 de junho de 2016.   

  

 

Marco Aurélio Wermann 

Vereador do PV 

 

 


