
 
PROJETO DE LEI CM Nº 016-02/2022 

 
Denomina de Rua "ARMELINDO AUGUSTO 
BOHNENBERGER", a rua “B’’ localizada no 
Loteamento Reserva dos Jardins, no Bairro 
Jardim do Cedro. 

 
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 "ARMELINDO AUGUSTO 
BOHNENBERGER" a via Pública localizada no Loteamento Reserva 
dos Jardins, Bairro Jardim do Cedro, nesta cidade, conforme 
identificado no mapa em anexo como “Rua B”, 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, 09 de março de 
2022. 
 

 
 
 

Isidoro Fornari Neto 
Vereador Progressistas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

Armelindo Augusto Bohnenberger nasceu no interior de 
Marques de Souza no dia 01/09/1944. Armelindo casou-se com 
Dorni Nadi Bohnenberger, juntos tiveram 6 filhos, sendo 4 homens e 
2 mulheres, mas o mais novo faleceu algumas horas após o 
nascimento. Como agricultor, trabalhou muitos anos no campo, 
alguns na companhia dos seus filhos. 
 

No ano de 1985 veio com a sua família para Lajeado, pois queria 
dar uma vida diferente aos filhos e esposa. Veio residir no Bairro 
Conservas, onde passou a frequentar a igreja evangélica. 
Em 1° de Janeiro de 1991, Armelindo fundou a Igreja Pentecostal 
Missão de Cristo, localizada na rua Dois Irmãos, no bairro Conservas, 
onde a sede da igreja permanece até hoje, 30 anos depois. 
 

Para a construção do templo, Armelindo cedeu uma parte de 
seu terreno.  
 

Foi fundador e Pastor presidente da Igreja por 23 anos, sempre 
ajudando as pessoas que frequentavam a igreja e a comunidade em 
geral. 
 

Armelindo ajudou muitas pessoas a deixarem os vícios de 
álcool e drogas, pessoas que perderam suas famílias devido ao vício. 
Em Junho de 2016 Armelindo teve a alegria de participar da colocação 
da pedra fundamental na cerimônia que marcou o início da 
construção de um novo templo da Igreja Missão de Cristo, no bairro 
Jardim do Cedro. Ele estava muito feliz de ver dar frutos o trabalho a 
qual havia iniciado a muitos anos atrás. No mês seguinte a cerimônia, 
Armelindo passou mal em casa e foi hospitalizado, vindo a falecer 21 
dias após sua internação. 
 

A Igreja Missão de Cristo continua realizando as Obras de Deus, 
agora sendo conduzida pelo Pastor Vilson Sérgio Bohnenberger, filho 
de Armelindo.  
 



Assim sendo, na certeza do acolhimento e aprovação da 
matéria, coloco o projeto para apreciação dos nobres pares. 
 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 09 de março de 
2022. 
 
 
 

 
Isidoro Fornari Neto 

Vereador Progressistas 
 


