
 

PROJETO DE LEI CM Nº038-02/2018 
 

 

Denomina de Praça João Berté 
Área Pública localizada no 
Loteamento Antares (Vila 
Campestre) no Bairro 
Campestre. 

 

               

 

MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado do Estado do Rio 

Grande do Sul, 

 

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

promulgo a seguinte lei: 

 

            Art. 1º É denominada de Praça João Berté, área Pública localizada no 

Loteamento Antares (Vila Campestre) setor 11, quadra 37, lote 330 sob 

Matrícula nº 6006, na Rua Leopoldo Alfredo Bruxel no Bairro Campestre, nesta 

cidade, conforme identificado no mapa que passa a integrar essa Lei. 

 

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

 

 

                          Sala Presidente Tancredo Neves, 27 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

Sergio Miguel Rambo 

Vereador 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

       Estamos propondo o nome de Praça João Berté á uma área pública 
localizada no Loteamento Antares (Vila Campestre) no Bairro Campestre.  
 
       João nasceu na cidade de Picada Capitão, Município de Arroio do Meio no 
dia 12/06/1931. Filho de Esperandio e Clarinda Berté. Em 31 de Janeiro de 1953 
casou-se com Carolina Rosa Dalmoro com a qual teve 9 filhos, Geni, Ivone, 
Adair, Neodir, Verani, Janete, Elenita e Juarez Marcos. 

 
       Até o ano de 1985 trabalhou como agricultor e após esta data, veio a residir 
no Bairro Campestre na Rua Rosalina Schneider Baron, nº 220. Começou a 
trabalhar como industriário. Já aposentado, foi zelador da EMEF Campestre, 
onde deixou suas marcas pela dedicação, exemplo e carinho para com os alunos 
e professores, fato esse testemunhado pelo vice diretor da Escola, Professor Jair 
Kreutz.    
 
        Além da sua vida profissional, o Sr. João, também participou ativamente 
como líder em sua comunidade, participando de eventos, festas e a comunidade 
em geral, exemplo este seguido até hoje pelos filhos. 
 
        Constituiu uma linda família, a qual se orgulha do pai que fostes e tem o 
prazer de ensinar às novas gerações os seus mandamentos, o valor da família, o 
amor e o respeito, na forma ensinada. Sempre muito sereno e companheiro, a 
sua trajetória de vida são constantemente lembradas por todos que o conhecem 
e contada aos mais novos, no desejo de permanecer vivo no coração de todos 
que fizeram parte desta linda e digna história de vida. 
 
        O Sr. João faleceu no dia 06/03/2016, sendo sepultado no Cemitério 
Católico do bairro Hidráulica.  
 
        E, a partir desta trajetória de ensinamentos e amor, desejam na forma de 
agradecimento prestar essa ultima homenagem, dando com o seu NOME, a 
área verde doada à Prefeitura Municipal de Lajeado. 
     
            Certos da aprovação do presente Projeto de Lei, pelos nobres edis, 
antecipamos agradecimentos. 
 

Atenciosamente, 
 

Sergio Miguel Rambo 

Vereador 


