
 

PROJETO DE LEI CM Nº 049-02/2018 

  

Denomina de Rua Paulo Cesar 

Seli a Rua C, localizada no 

Loteamento Residencial 

Diamond, bairro Universitário. 

 

  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 Paulo Cesar Seli a Rua C, localizada no 

Loteamento Residencial Diamond, bairro Universitário, conforme mapa em 

anexo 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, 09 de outubro de 2018. 

  

 

  

Carlos Eduardo Ranzi                                                   Ildo Paulo Salvi 

Rede Sustentabilidade                                                     Vereador MDB 

 

 



 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

          

 Paulo Cesar Seli nasceu no dia 22 de novembro de 1971, na cidade de 

Muçum/RS, filho de Angelo Seli e Norma Kunz Seli, viveu desde sua infância 

no bairro Santo André na cidade de Lajeado/RS.   

 Estudou no colégio Manuel Bandeira durante seu ensino fundamental e 

após deu sequencia aos estudos na Escola Erico Veríssimo. Carismático e muito 

querido por todos que o conheciam, na adolescência foi catequista na igreja 

católica Santo André, bairro no qual morava.   

 Aos quinze anos conheceu sua futura esposa MIRIA ANTONIA MERLO, 

sendo que nesse período já trabalhava como calceteiro sentando blocos para 

pavimentação de vias em uma empresa de seu avô. 

 Aos vinte anos trabalhou no POSTO DO ARCO e cativava a todos com 

seu ótimo atendimento e amizade. Teve sua primeira filha PAOLA MERLO 

SELI e passou a ser um pai de família, zelando pela esposa e filha. Aos 21 anos 

por ser muito comunicativo teve sua profissão voltada para o comércio.  

 Aos vinte e cinco anos estava com a família completa, haviam nascido 

LENNON MERLO SELI e 1 ano e nove meses depois MYLENA MERLO SELI, 

porém continuava trabalhando para ser possível adquirir sua casa própria.  

 



 

 

Auxiliou na fundação de uma cooperativa habitacional, presidiu a 

mesma por um bom tempo e junto de outras famílias adquiriram e formaram 

um loteamento próximo a escola municipal do bairro Universitário.   

   Paulo por boa parte de sua vida trabalhou como vendedor 

de produtos alimentícios em geral, em atacados e por 11 anos na Pepsico do 

Brasil, onde era conhecido por “alemão da chips” pelos colegas, clientes e 

amigos, nessa altura de vida consegu iu comprar outro terreno no loteamento 

Verdes Vales e construir uma pequena casa. Em 2009 saiu da ELMA CHIPS e 

foi trabalhar na empresa Nutritec situada em Lajeado, quando a mesma havia 

acabado de chegar na cidade. Desde o início aceitou o desafio de expandir a 

empresa, deste modo teve importante papel para o crescimento e sucesso da 

mesma, tornando se o braço direito de seus administradores. Por ser uma 

pessoa que se importava muito com o próximo, teve sempre facilidade para 

fazer novos amigos, por ter sido um dos primeiros moradores do loteamento 

Verdes Vales, localizado no bairro Universitário, foi muito presente na 

comunidade local. 

  Em agosto de 2015 começou a sentir fortes dores de cabeça, ao procurar 

um médico foi diagnosticado com tumores cerebrais, optou pela retirada dos 

tumores mesmo sabendo dos riscos do procedimento, no dia 21/08/2015 pela 

manhão Dr. Isaac Bertuol fez a cirurgia e durante 17 dias Paulo ficou internado 



no UTI do Hospital Bruno Born inconsciente, vindo a falecer na manhã do dia 

06/09/2015.         

 

Paulo está enterrado no Cemitério Católico do Bairro Florestal na cidade 

de Lajeado/RS.           

 Certo do pronto acolhimento dos nobres edis com a consequente 

aprovação. 

Atenciosamente,  

 

Carlos Eduardo Ranzi 
MDB 

  Ildo Paulo Salvi 
Rede 

 

 


