
 

 

PROJETO DE LEI CM Nº 0029-001/2017 

 

Denomina de Rua “MILTON KLEIN” a Rua 

“A” no Loteamento Imojel, localizada no Bairro 

Conventos e dá outras providências. 

 

MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Rio Grande do 

Sul, 

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art.1º - É denominada de Rua “MILTON KLEIN” a Rua “A” do 

Loteamento Imojel, localizada no Bairro Conventos, nesta cidade, 

conforme identificado no mapa anexo, que passa a integrar esta Lei. 

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

 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de março de 2017. 

 

 

 

MOZART PEREIRA LOPES 

Vereador 

 

 



 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

    

 Nasceu na cidade de Estrela/RS, em 15/10/1939. Mudou-se 

com a família para a cidade de Lajeado/RS, quando ainda era muito 

pequeno. 

 Era filho de Arno Klein e de Elvira Sebastiany Klein. Milton 

tinha mais dois irmãos: Wilson Klein e João Carlos Klein. 

 Cresceu e morou sempre em Lajeado. Nesta cidade fez seus 

estudos no Colégio Marista São José, até formar-se no curso (2º 

grau) de Contabilidade. 

 Milton sempre praticou atividades esportivas em Lajeado, 

jogou futebol no Clube Esportivo Lajeadense na década de 60 até 74 

e em Santa Cruz do Sul/RS, cidade onde prestou seu serviço militar, 

jogou voleibol no Esporte Clube Corinthias, da mesma cidade. 

 Era uma pessoa muito conhecida e tinha grandes amizades na 

cidade. Gostava de jogar tênis no Clube Tiro e Caça, onde participou 

também, de vários torneios. 

 Em 28/01/1967 com 27 anos, casou-se com Maria Regina 

Silveira Ambrosi (Maria Regina Klein), na cidade de Encantado/RS. 

Desta união nasceram três filhos: Marcelo, Márcio e Marian. Chegou 

a conhecer dois netos: Caetano e Isabela. 

 Entre as atividades em que trabalhou, cito: “Banco Agrícola 

Mercantil S.A” e após a aposentadoria de seu pai, passou a exercer 

suas atividades na empresa “Alfredo M. Arenhart LTDA”, em 

Estrela, na qual o pai trabalhou. 

 



 

 

 Na citada empresa trabalhou por 37 anos, até se aposentar. 

 Após sua aposentadoria voltou a trabalhar, desta vez, no 

“Hospital Bruno Born” da cidade Lajeado, no setor de contabilidade 

e depois no setor de compras. 

 Trabalhou neste hospital durante 12 anos, onde devido ao seu 

carisma, competência e dignidade fez grandes e lindas amizades. 

 No dia 19/04/2011 veio a falecer, inesperadamente, devido a 

um infarto agudo do miocárdio.       

Portanto, solicitamos a compreensão e apoio dos nobres vereadores 

para a aprovação desta pequena e justa homenagem. 

 

 

   Atenciosamente, 

 

 

      MOZART PEREIRA LOPES 

                                                       Vereador 

 

 

 

 

 

 


