
 

PROJETO DE LEI CM Nº 055-01/2021 
  

Denomina de Rua Jacob Johann Gisch a Rua 
G, localizada no Loteamento Germânia II, 
Bairro Conventos, Lajeado/RS. 

 
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 Jacob Johann Gisch a Rua G, 
localizada no Loteamento Germânia II, Bairro Conventos, conforme 
mapa anexo que passa a integrar a presente lei. 
 

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

Deolí Gräff 
Vereador PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
  

Encaminho o presente Projeto de Lei que visa alterar o atual 
nome da rua, de Rua G para Rua Jacob Johann Gisch. 
 

JACOB JOHANN GISCH nasceu em 10/07/1844, no distrito 
de Wolfersweiler, cidade de Nohfelden, Estado de Saarland, na 
Alemanha, primeiro filho do casal Johannes Gisch e Sophia Geiss 
Gisch. Embarcou em 13/09/1856 no porto da Antuérpia, na Bélgica, 
com seus 12 anos, pais e mais dois irmãos rumo a uma nova terra, 
deixando pra trás amigos, parentes e a terra natal. 

 
Foram 3 meses de viagem de navio pelo mar até chegar em São 

Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul, onde a família adquiriu dois 
lotes de terras, numerados de lote 67 e 70, na Picada Feliz, hoje 
município de Alto Feliz/RS. 

 
Jacob Johann Gisch casou-se com Maria Karolina Müller em 

1867, na Picada Feliz, e foram abençoados com 11 filhos. Alguns 
nasceram na Picada Feliz e outros nasceram quando a família se 
mudou, para colonizar a Colônia de Conventos, localizada no Bairro 
Conventos, município de Lajeado/RS. 

 
No ano de 1883, a convite do pastor leigo Ernst Hermann 

Doebber, a família transferiu residência para a colônia de Conventos, 
onde muitas outras vieram para colonizar essa nova colônia. Jacob 
adquiriu um lote de terras e construiu uma grande casa enxaimel, que 
ainda hoje existe e é de propriedade da Família Bourscheid, próximo 
ao antigo campo de futebol do Clube Estudiantes, de Conventos, em 
Lajeado/RS. 

 
No ano de 1890, Jacob Johann Gisch e sua família foram morar 

em Forquetinha/RS, terra nova, sem muitos moradores. Nesta 
colônia, desbravaram e fizeram crescer. Trabalharam bastante para 
conseguir sobreviver: plantavam, enfrentavam animais ferozes da 
época, colhiam, participavam de cultos, contribuindo para o 
crescimento da pequena colônia. 

 



Encontram-se registros no Arquivo Público Municipal de 
Lajeado/RS, na lista de eleitores do município, que Jacob Johann 
Gisch e alguns de seus filhos mais velhos já eram eleitores em 1890, 
no município de Lajeado/RS. 

 
Muitos de seus descendentes ainda residem no município de 

Forquetinha. Outros residem em diferentes municípios do Estado, 
país e exterior. 

 
Jacob Johann Gisch faleceu em 23/08/1927, sendo sepultado no 

cemitério histórico evangélico de Forquetinha/RS, localizado no 
centro, próximo das suas antigas áreas de terras. Sua esposa, Maria 
Karolina Müller Gisch faleceu em 15/03/1911 e está sepultada no 
mesmo local. 

 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 23 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

Deolí Gräff 
Vereador PP 

 


