
( x ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 11147
Em: 11105/2015 -17:25:19

EMENTA: Dá denominação a Rua A do loteamento Rech 11.

Art. l' -Fica denominada de Rua: JACOB CLAUDINO RECH, a Rua A do loteamento Rech 11,
conforme mapa em anexo.

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Vereador, 11 de maio de 2015.

Gilnei Alberto Jarré
Vereador- PSOB

JUSTIFICATIVA: Justifica-se o presente Projeto de Lei, tendo em vista de que a rua acima
mencionada não possui nome e de nosso conhecimento que a família e a cidadão acima citado é
merecedor desta homenagem,

JACOB CLAUDINO RECH, nascido em 08 de outubro de 1927, foi agricultor e sindicalista, pai, avô,
irmão, amigo e companheiro. Natural de Cairé - Chapada/RS, filho de José Edmundo Rech e Anna
Rosina Rech, residia na Colônia Dona Júlia, falecido em 03 de junho de 1997, deixando 06 filhos.
Homem de muita fé, dedicado a família, a Igreja e ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Carazinho, que ajudou a fundar em 1962, que desde então foi seu maior ideal, em cada
reivindicação, em cada manifesto, em cada dificuldade e solução, ele estava presente. Foram 35
anos de amor e dedicação a luta sindical da classe dos trabalhadores rurais,
Foi presidente do Sindicato nas gestões:
• Abril de 1970 a Abril de 1973;
• Abril de 1976 a Abril de 1988;
• Abril de 1991 a Abril de 1997;

Seu Claudino, como todos conheciam, sempre foi admirado e respeitado por seus companheiros de



luta, principalmente por seus funcionários que não viam nele um superior, mas sim um pai cuidando
e zelando pelos bem estar de seus filhos. Sua honestidade, sabedoria e grandeza conquistaram a
todos que com ele conviviam.

Sala Antônio Libório Bervian, em 11/05/2015,

Gilnei Alberto Jarré - Suplente - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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