
 
PROJETO DE LEI CM Nº 052-01/2021 

 
Revoga as disposições em contrário, 
principalmente a Lei nº 5593, de 27 de 
setembro de 1995, e denomina de Parque do 
Imigrante Nilo Rotta o quarteirão entre as 
vias: Avenida Alberto Müller, Avenida 
Parque do Imigrante, Avenida Lourenço 
Mayer da Silva e Avenida das Azaléias, no 
Bairro Alto do Parque, Lajeado RS. 

 
MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do 

Rio Grande do Sul,  
 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou 
e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei. 
 

Art. 1º- É denominado de Parque do Imigrante Nilo Rotta o 
quarteirão entre as vias: Avenida Alberto Müller, Avenida Parque do 
Imigrante, Avenida Lourenço Mayer da Silva e Avenida das Azaléias, 
no Bairro Alto do Parque, Lajeado RS, conforme identificação no 
mapa que passa a integrar esta Lei.  
             

Art. 2º Revoga a Lei nº 5593, de 27 de setembro de 1.995, é 
denominado de NILO ROTTA o pavilhão construído junto ao Parque 
do Imigrante nesta cidade, destinado ao Salão do Automóvel. 

 
Art. 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 09 agosto de 2021. 

 
 

PAULA THOMAS                                                DEOLÍ GRÄFF 
VEREADORA PSDB                                            VEREADOR PP 

 
 

MOZART PEREIRA LOPES 
VEREADOR PP 



 
 

 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA  

 
Estamos propondo homenagear, com o nome do Cidadão 

Lajeadense Nilo Rotta, o nosso querido Parque do Imigrante, este que 
representa a história do próprio homenageado, conforme podemos 
perceber no relato familiar abaixo: 

 
Nilo Rotta, nascido em Espumoso, no dia 17/07/1929, filho 

primogênito de Domingos e Hermínia Rotta, veio para Lajeado 
estudar, e se formou como Técnico em Contabilidade. Retornou a 
Espumoso, onde foi gerente da empresa Rotta/SA – Indústria e 
Comércio.  

 
Casou-se com Dulce Rotta e tiveram 4 filhas e 11 netos. Filho, 

irmão, marido, pai e avô exemplar, sempre presente e procurando 
transmitir lições de vida pregando o esforço, correção e dignidade. 

 
Retornou a cidade de Lajeado em 1956 e iniciou suas atividades 

na empresa Irmãos Weiand Ltda, fundada pelo sogro (João Carlos 
Weiand), a qual passou a se chamar Weiand S/A Veículos, 
concessionária de veículos DKW; a partir de 1959, representava a 
Willys do Brasil S/A, mais tarde sendo adquirida pela Ford.  

 
Seu espírito visionário, empreendedor e intuitivo, fez com que 

assumisse a liderança da empresa, e tornou-se parte de um grande 
grupo empresarial: em 1969, a fundação da Apomedil S/A; em 1972, 
a Vemasa de Santa Cruz; em 1973, Motolândia Estrela S/A, depois a 
Reflorestadora Lajeadense e a compra de ações da rede Imec de 
Supermercados.  Já em 1976, inauguraram a Motomedil Peças e 
Serviços em Estrela. No ano seguinte, a revenda Fiat Italianinho. No 
ano de 1980, somou-se ao grupo Weiand (como era conhecido), a 
Apomedil Agropecuária, ligada ao setor primário. Em 1981, mais 
uma vez demonstrando seu esforço para contribuir com a cidade, que 
não possuía um complexo hoteleiro moderno, inaugurou o Weiand 
Turis Hotel.  Durante muitos anos (e, na sua maioria, até hoje) essas 
empresas contribuíram com uma enorme geração de empregos, 



pagamento de impostos e crescimento da cidade, sempre no comando 
de Nilo Rotta, o qual era um líder-nato, exigente com seus 
colaboradores, mas reconhecedor de quem não media esforços na luta 
por uma cidade mais desenvolvida. Conquistou a posição de 
liderança com bons exemplos e atitudes firmes e honestas. Mesmo 
sendo o Diretor – Presidente do Grupo Weiand, sempre destacava 
dividindo suas vitórias com a equipe que o acompanhava.  

 
Nilo também participou ativamente, junto com o Prefeito de 

Lajeado, Sr. Dalton de Bem Stumph, com o Governador do RS, Sr. 
Ildo Meneghetti, com o seu cunhado e grande amigo Ney Arruda na 
construção da FENAL em 1966. Na época, Lajeado não possuía um 
espaço para as feiras, o que tornou a inauguração marcante para a 
cidade, proporcionando assim, numerosos eventos de repercussão 
nacional.  

 
Já ocorreram no Parque; Feira Nacional de Laticínios e 

Exposição agropecuária, Expovale, Construmóbil, entre outros... Na 
foto abaixo, pode ser recordado uma lembrança histórica deste dia. 

 

 
 

Rotta foi um grande líder comunitário, participou ativamente 
da ACIL, do Lions Clube de Lajeado, SAIDAN e do Clube Esportivo 
Lajeadense, seu time do coração.  

 



Sempre foi muito assediado para ajudar aos mais necessitados 
e sempre atendia as solicitações, pois tinha o propósito de impactar 
positivamente a vida das pessoas. Sofria com as enchentes na cidade 
e buscava dar o apoio necessário para os que precisavam. Levando 
assim, à várias vezes ser convidado para concorrer como Prefeito de 
Lajeado, mas, ele acreditava que poderia contribuir melhor como 
empresário. 

 
Nilo é lembrado como uma pessoa cativante, com muitos 

amigos, pois sempre conseguia unir as pessoas em prol do bem 
comum.  

 
Em 1991 recebeu o Título de Cidadão Lajeadense, o qual foi 

aprovado pela Câmara Municipal, título esse, que era fruto de um 
grande legado que deixava para Lajeado e região. A família relata que 
foi um dos dias mais marcantes na vida deles, pois o prêmio foi uma 
confirmação de que ele conseguira atingir um grande objetivo: 
contribuir para o crescimento de Lajeado, cidade que, apesar de não 
ser sua terra natal, escolheu para viver com sua família, sendo 
extremamente muito feliz! 

 
Rotta faleceu em 1992 de forma súbita e precoce. Por sua 

importância na cidade, foi velado na ACIL, onde recebeu muitas 
homenagens. Até hoje é lembrado como um dos empresários mais 
visionários que a cidade teve e soube usufruir de toda a ajuda que ele 
sempre se dispôs a oferecer. 

 
Portanto solicitamos a compreensão e o apoio dos nobres pares 

para a aprovação desta justa homenagem. 
  

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 09 agosto de 2021. 
 

 
 

PAULA THOMAS                                                DEOLÍ GRÄFF 
VEREADORA PSDB                                            VEREADOR PP 

 
 

MOZART PEREIRA LOPES 
VEREADOR PP 


