
 
PROJETO DE LEI CM Nº 071-02/2022 

 
Denomina de Rua ¨HUGO FERNANDO 
KEMMERICH¨, a Rua L 12, do Loteamento 
Residencial Althaus e a Rua L, do Loteamento 
Baviera, no Bairro São Bento. 

 
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:  É denominada de Rua ¨HUGO FERNANDO 

KEMMERICH¨, a Rua L 12, do Loteamento Residencial Althaus e a 
Rua L, do Loteamento Baviera, no Bairro São Bento, nesta cidade, 
conforme identificado no mapa que passa a integrar a presente Lei. 

 
Art. 2º:  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 12 de agosto de 

2022. 
 
 
 

Heitor Hoppe 
Vereador  PP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
HUGO FERNANDO KEMMERICH, nasceu no dia 22 de junho 

de 1926, na época município de Lajeado, hoje município de Sério. 
Filho de Jacob Albino Kemmerich e Paulina Rosalina Grün 
Kemmerich. Era casado com a Sra. Noeli Grunewald Kemmerich, 
também já falecida. O casal teve 05 (cinco) filhos.  Valmor Astor, 
Agenor Nestor, Célia Ivete, Gilberto Luiz e Selíria Maria.    Faleceu no 
dia 01 de novembro de 1988. Causa da morte: Parada Cardíaca 
Respiratória. 

 
O Sr. HUGO FERNANDO KEMMERICH, foi filho de 

agricultores e desde a sua infância trabalhou na lavoura juntamente 
com a família. Ainda jovem desenvolveu habilidades na área da 
cutelaria. Por muitos anos fabricou selas e demais apetrechos de 
couro, especialmente para uso animal, entre elas celas para uso em 
equinos, muito utilizados na época como meio de transporte. 
 

Por muitos anos fornecia os seus produtos para a antiga Casa 
Heemann, aqui da nossa cidade. Como também, atendia pedidos de 
particulares. Ainda jovem sofreu um acidente de trabalho, com sérios 
danos para a sua coluna, com consequências e sequelas permanentes, 
tendo que se locomover e trabalhar totalmente curvado pelo resto da 
sua vida. 
 

O Sr. Hugo, também era uma liderança na sua Comunidade, 
com participação ativa na Comunidade religiosa e escolar da 
localidade. Sempre muito bem relacionado e amigo de todos com os 
quais convivia. 
 

A sua esposa, a Sra. Noeli, teve paralisia infantil, e ainda 
criança, já foi obrigada a se locomover e trabalhar de muletas. Com 
todas as dificuldades físicas do casal, conseguiram com muita 
dedicação, criar 05 (cinco) filhos, manter uma boa produção agrícola 
e dar uma vida digna para a família. Os filhos todos tem suas 
atividades, suas famílias e são muitos gratos e reconhecem o esforço 
e dedicação dos pais, na formação, educação e bons exemplos de vida 
que receberam dos pais. 



 
Por todas as razões e argumentos acima expostos, e a pedido 

dos familiares, entendemos e reconhecemos como justa e merecida a 
Homenagem ao Sr. HUGO FERNANDO KEMMERICH, com a 
Denominação de um Logradouro público, com o seu nome. 

 
Pedimos e sugerimos aos colegas Vereadores, a aprovação do 

presente Projeto. 
 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 12 de agosto de 

2022. 
 
 
 

Heitor Hoppe 
Vereador  PP 

 


