
 

 

PROJETO DE LEI CM Nº 100-001/2017 

 

Denomina  de  Rua  Herculano 
Torres Aleixo   a  Rua “A”  do  
Loteamento Semilda  Schneider, 
Localizada no Bairro  
Campestre. 

 
 
 

MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio  
Grande do Sul, 

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

promulgo a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1° É denominada de Rua “Herculano Torres Aleixo” a rua “A” do 

Loteamento Semilda Schneider, localizada no Bairro Campestre, nesta cidade, 
conforme identificado no mapa anexo, que passa a integrar a presente Lei. 

 
 
Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 01 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Mozart Pereira Lopes 
Vereador 

 

       

      

   



 

    MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
 

Herculano Torres Aleixo, filho de Eleutério Torres Aleixo e de Felicia de 
Oliveira Torres, ambos falecidos, nasceu no município de São Luiz 
Gonzaga/RS, no dia 11 de novembro de 1932. Casou-se com Shirlei da Silva 
Torres com a qual teve 3 filhas: Elisabeth, Margarete e Elaine. Faleceu em 07 de 
junho de 2002. Além das filhas, Herculano Torres Aleixo deixou 7 netos e 5 
bisnetos. Morador de Lajeado desde 1959, residiu por 58 anos no bairro 
Hidráulica. 

Herculano Torres Aleixo trabalhou 30 anos como funcionário da CEEE 
(Companhia Estadual de Energia Elétrica) na qual veio a se aposentar. Além da 
sua dedicação ao trabalho, era um tradicionalista nato. Foi sócio do CTG Bento 
Gonçalves onde atuava como declamador de poesias gauchescas. Mais tarde foi 
sócio fundador do CTG Tropilha Farrapa, tendo sido o responsável pela 
fiscalização da construção da sede do CTG onde colocou a primeira pedra da 
fundação da qual se orgulhava muito. Também fazia parte da invernada 
artística como declamador e da campeira como laçador. Foi professor de 
poesias gauchescas tendo formado vários declamadores e recebido diversos 
prêmios em festivais e rodeios. Adorava cavalgar com seu cavalo na Semana 
Farroupilha, sempre participando dos desfiles. Também fez várias cavalgadas 
com os piquetes das quais tinha muito orgulho em participar. 

Herculano Torres Aleixo, mais conhecido como seu Torres, deixou para 
seus familiares e amigos uma verdadeira lição de vida, que entre outras coisas, 
o trabalho dedicado e honesto é o caminho para realização profissional e o 
tradicionalismo é um legado que nossos antepassados nos deixaram para ser 
seguido, sendo a família o nosso bem maior. 

Assim sendo, como forma de homenagear uma pessoa muito querida e 
que contribuiu de forma relevante para a cultura e o tradicionalismo regional, é 
que apresento o apenso Projeto de Lei denominando uma via pública do nosso 
município com seu nome. 

Certo da aprovação do presente Projeto de Lei pelos nobres pares, 
antecipo agradecimentos. 

 
 

 
 

 
                                        MOZART PEREIRA LOPES 

                                         VEREADOR 


