
 
PROJETO DE LEI CM Nº 040-01/2021 

 
Denomina de rua Odilo Klein a rua “D21”, 
localizada no Loteamento Morada da Colina, 
situado no Bairro Floresta - Lajeado. 

 
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. 1º - E denominada de rua Odilo Klein a rua “D21”, 
localizada no Loteamento Morada da Colina, situado no Bairro 
Floresta - Lajeado, conforme mapa anexo que passa a integrar a 
presente lei. 
 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 13 de Julho de 2021. 
 
 
 
 

Ederson Fernando Spohr 
Vereador MDB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
Odilo Klein nasceu no dia 04 de junho de 1934, na Rua da Flores 

em Santa Clara do Sul, então distrito de Lajeado/RS. 
 

Filho de Celita Carolina Dresch e Augusto Benno Klein, casou-
se com Orlanda Maria Stein, com a qual teve cinco filhos. Maria 
Bernadete, Luiz Ricardo, Anelize, Luciano e João Augusto. 

 
Desde muito jovem Odilo demostrava sua habilidade no 

trabalho com a madeira e incentivado pelo seus pais, em 15 de março 
de 1958, juntamente com seu cunhado Meno Pedro Heisler, começou 
uma fábrica de móveis nas terras dos seus pais. Fábrica hoje 
denominada Móveis Klein Ltda., e administrada por três dos seus 
filhos. Ainda hoje na referida fábrica, está exposto o primeiro móvel 
de madeira feito por Odilo aos 13 anos de idade. 

 
Odilo foi um líder atuante na comunidade, com visão além de 

seu tempo, trabalhou sempre em prol da comunidade e pelo seu 
crescimento. Foi Vereador em Lajeado de 1969 a 1972, pelo partido 
MDB, sendo que nesta época não havia qualquer remuneração e nem 
ajuda de custos na campanha. 

 
Em 1970 fundou o Grupo de Bolão Tiradentes. 
 
Em 1975 Odilo adquiriu uma área de terras junto à RS 130, Km 

40, onde fundou a Madeireira Semol Ltda., atuando nela de 1975 até 
2008. 
 

Com participação ativa na comunidade, foi presidente da 
Sociedade Centro de Reservistas por onze anos, presidente da 
Paróquia Francisco Xavier, presidente do Círculo de Pais e Mestres 
da Escola São José. Participou do Grupo Teatral Amador de Santa 
Clara do Sul, sobre a Revolução Federalista dos Maragatos ocorrida 
em 28 de maio de 1895. 

 



Fez parte da Comissão do Hospital Comunitário de Santa Clara 
do Sul assinando com fiador. Também fez parte da Comissão 
Emancipacionista de Santa Clara do Sul em 1992. 

 
Apaixonado pela história de nosso povo que desbravou essas 

terras, dedicou-se a escrever um livro sobre este tema, mas que 
infelizmente não chegou a ser publicado devido seu estado frágil de 
saúde. 

 
Odilo Klein faleceu no dia 10 de dezembro de 2012, durante um 

procedimento cirúrgico. 
 

Certo do pronto acolhimento dos nobres edis com a 
consequente aprovação. 
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 13 de Julho de 2021. 
 
 
 
 

Ederson Fernando Spohr 
Vereador MDB 


