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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº 01/2020 
 

 
 

 
Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

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

tempo, estou apresentando o presente Projeto de Lei, que dá denominação oficial de 

Rua Mario Afonso Ruschel a via pública sem nome, situada no bairro Boa União, 

nesta cidade, conforme indicada no croqui anexo. 

Mário, ainda muito jovem, frequentou o seminário por vários anos. 

Após prestar o Serviço Militar, cursou a escola de contabilidade, nesse período 

conheceu Marlene com quem se casou. A partir daí, foi convidado a trabalhar como 

diretor na fábrica de turbinas WIRTZ, por um período de 15 anos na função de 

contador, depois disso resolveu fundar a empresa eletrônica comercial Ruschel, hoje 

conhecida como móveis Ruschel.  

O interesse pela música fez com que criasse o conjunto Arpege, 

quando ainda solteiro. Foi por muitos anos um grande sucesso na época, logo o 

grupo ficou maior, e muito conhecido nos bailes da região. Com o aumento do 

número de integrantes do grupo, mudaram o nome para orquestra-Copacabana. 

Continuaram fazendo muito sucesso. Após alguns anos, ele se retirou da orquestra. 

Frequentou o coral Santa Cecília vinculado à igreja católica. 

 Foi um notável violinista da região e compositor dos hinos a quatro 

vozes. Também participava de eventos da Prefeitura de Estrela, convidado em 

várias ocasiões, foi muito procurado para se apresentar em cerimônias de 

casamento nas igrejas, em dias de eventos, como o Dia dos Namorados, Dia das 

Mães, onde seu violino estava junto dando alegria a todos que o escutavam.  

Ele frequentou a famosa Rua da Praia, onde viveu sua infância, até ir 

para o seminário. Morou e trabalhou em Porto Alegre, depois voltou à Estrela, onde 
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foi sua terra por desde os quatro anos de idade. A Rua da Praia deixou muitas 

lembranças no tempo em que ele tinha amigos e vizinhos que passavam bons 

momentos por lá. Tempos depois a Rua da Praia foi aberta novamente. Sendo feita 

uma reunião para comemorar o evento. 

Mário foi convidado para compor uma música de celebração ao 

acontecimento. Compôs uma música: um hino para reabertura da rua. Surgiu então 

a música Rua da Praia, letra e música de Mario Afonso Ruschel, e com muito 

orgulho foi comemorada por todos que viviam e frequentaram a Rua. 

A vida de Mário era de total dedicação à família, gostava de cantar e 

tocar no coral da igreja. Gostava também das pescarias no Rio Taquari, onde viveu 

e se criou junto com amigos, aprendendo a nadar e construir regatas de madeira 

para competição,  

Era um homem muito culto, honesto e religioso, que amava seus filhos 

e netos, com muito carinho e total dedicação ao trabalho e à vida em família. 

Por tudo que Mario representou para a cidade de Estrela, os 

moradores daquela via pública, pretendem homenagear Mario Afonso Ruschel, 

emprestando seu nome para a via pública, conforme abaixo-assinado anexo. 

Assim, preenchido os requisitos legais para processamento do Projeto 

em análise, 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 01/2020. 

 

Dá a denominação oficial de Rua Mario Afonso Ruschel a via 

pública que indica, situada no bairro Boa União, nesta cidade 

de Estrela e dá outras providências. 

 

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

denominação oficial de Rua Mario Afonso Ruschel a via pública sem nome, situada 

no bairro Boa União, 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, 06 de agosto de 2020. 

 

 
Marco Aurélio Wermann 

Vereador do PV 
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