PROJETO DE LEI CM Nº 068-03/2019

Denomina de Rua Emilio Sauter a
Rua 08, do Loteamento Parque dos
Conventos II, no Bairro Conventos.
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 Emilio Sauter, a rua 08 do Loteamento Parque
dos Conventos ll, no Bairro Conventos.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala Presidente Tancredo de A. Neves, 12 de agosto de 2019.

Adi Cerutti
Vereador

MENSAGEM JUSTIFICATIVA
Filho de agricultores Emilio Sauter, nasceu no dia 26 de Fevereiro de 1.926,
na localidade de Pinheirinho, na época distrito de Lajeado, que hoje pertence ao
município de Canudos do Vale.
Seu Emilio trabalhou a maior parte de sua vida atuando no setor de obras, e
dentre as principais a família destaca a sua participação na construção das Igrejas
Católicas de nosso município, com uma delas inclusive sendo relatada em livro, ao
qual conta a história do nascimento da Paróquia São Cristóvão, da cidade de
Lajeado, onde consta seu nome como uma das pessoas que contribuíram com a sua
construção, sendo esta de total gratuidade a Igreja bem como a comunidade. O
intitula-se ASSIM NASCEMOS, onde relata o cinquentenário da Igreja.
Foi também um exemplar pai de família, casado com Leontina Maria
Serafini Sauter, tiveram sete filhos: Iracema, Iraci, Marli, Celso, Sergio, Paulo e
Luiz. Emilio precisou trabalhar arduamente para conseguir vencer uma época de
grandes dificuldades, para manter e educar sua família, e era através da fé e
devoção que reunia forças para construir uma muito unida família e assim também
tinha o sentimento de alegria e de ser útil em contribuir com aquilo que para ele
não faria falta e poderia dar novas esperanças a tantos que em épocas difíceis, se
desalentavam. Este recurso era a sua mão de obra como Pedreiro e Carpinteiro.
Emilio e sua família fixaram residência na Rua Emílio Konrad, no Bairro
Florestal, veio a falecer no dia 20 de Dezembro de 1989, e foi sepultado e enterrado
no cemitério Católico Novo de Lajeado.
Sendo assim a família deseja e agradece em poder homenagear e prestar esta
singela homenagem a este batalhador, já renovando nossos votos de estima por
esta casa.

Adi Cerutti
Vereador

