
 

PROJETO DE LEI CM Nº 077-001/2017 

  

Denomina de Rua “CELSON 

ANTÔNIO HORN” uma via 

Pública localizada no 

Bairro Jardim do Cedro. 

 

  MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio 

Grande do Sul, 

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

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - É denominada de Rua “CELSON ANTÔNIO HORN” a via 

Pública localizada no Bairro Jardim do Cedro nesta cidade, conforme 

identificado no mapa em anexo como “Rua sem Nome” que passa a integrar a 

presente lei. 

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

 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 06 de setembro de 2017. 

   

Waldir Sérgio Gisch 

Vereador  

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

 Estamos propondo o nome de “CELSON ANTÔNIO HORN” para a 

“Rua Sem Nome” localizada no Bairro Jardim do Cedro. O senhor Celson 

Antônio Horn nasceu em 29 de abril de 1950 no município de Estrela, filho do 

Sr. Pedro Reynaldo Horn e Oldina Leopoldina Horn. Casado com a Senhora 

Rovena Horn. Deixou três filhos: Andréia Angélica Horn, Charles Antônio 

Horn e Michel Antônio Horn. Residia na propriedade da família situada na Rua 

Delfino dos Santos Costa divisa entre os bairros Conservas e Jardim do Cedro 

desde os 11 anos de idade trabalhando na atividade rural. Em 1973 com o 

auxílio dos pais de sua Esposa Sr. Loto Heuser e Lydia Heuser adquiriu parte 

da propriedade de seus pais e começou a cultivar frutas, verduras e legumes, 

em uma área de 4,2 hectares, sendo estes produtos comercializados com o 

Supermercado Trierweiler, Supermercado IMEC e diversas fruteiras. O Senhor 

Celson Antônio Horn era associado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Lajeado. Homem trabalhador, honesto, expansivo e alegre, contribuiu com a 

comunidade onde residia. Sempre solicito gostava muito de ajudar as pessoas, 

transportando-as ao Hospital quando necessário. Sempre que solicitado doava 

frutas e verduras as pessoas carentes. Doou à municipalidade a Rua Sem Nome 

que cortava parte de sua propriedade. Faleceu no dia 09 de maio de 1990 vítima 

de assassinato em sua propriedade, sendo atestado hemorragia e 

desorganização encefálica consecutiva à fraturas múltiplas de crânio, foi 

sepultado no Cemitério Católico Novo de Lajeado. 



 

Solicita-se para a referida Rua Sem Nome (por ele doada a 

municipalidade) o nome do saudoso Sr. Celson Antônio Horn em homenagem 

à memória de um cidadão que ainda quando criança veio residir com sua 

família em Lajeado, sempre tendo grande prazer em morar neste município e 

também aos seus familiares que seguem trabalhando e contribuindo para o 

progresso e desenvolvimento da cidade. Portanto, solicito a compreensão e 

apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta merecida e justa 

homenagem. 

Atenciosamente, 

 

Waldir Sergio Gisch 

Vereador  


