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(x ) Projeto de Lei

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:12151
Em: 03/08/2015 .15:55:14

EMENTA: Altera a denominação da Rua Jerivá do Loteamento Residencial
Vila Verde.

Art. 1° - Altera a denominação da Rua Jerivá do Loteamento Residencial Vila Verde, conforme
mapa em anexo, que passa a viger com a seguinte denominação: Rua JOSÉ REINALDO BRAUN.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

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

JOSÉ REINALDO BRAUN, nascido em Passos das Antas-RS, vindo residir na Linha Teutônia na
época distrito de Carazinho, logo após vindo residir definitivamente em Carazinho na rua das
Chácaras.
José Reinaldo Braun era casado com Rosa Maria Simon, com quem teve catorze filhos. Residiu na
Chácara Colômia Dona Júlia por 13 anos.
Faleceu em 24 de maio de 1985.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/08/2015.

Gilnei Alberto Jarrá - Suplente - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora: _



~,..----p--------------------------------------•

Re~ú~lica fe~mliva ~o 8rasil

REGISTRO CIVIL

;Óbito n.'

Estado do Rio Grande do Sul
COMARCA DE CARAZINHO

26M .,

, , CERTIFICO que as folhas 27 vQ do livro Número C 10 de registro de
,
IObitos foi lrmçado hoje o assento de: JOSÉ REINALDO BRAUN.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
ifalecido aos vinte B quatro.-( 24 )de maiiJ.-.-.-.-.-.- de mil novecentos e
oitenta e cinco.-às 10:00 horas em domicilio, na avo P~tria,ng 1225.-.-.-
.-.-.-.-.- ••.• -.-.-.-.-.-.-.-.-.- de- côr branca.-.-, do sexo masculino.-.-,-
profissão operário.-.-.-.-.-.--:-.- natufaldeste Estado.- • ..domiciliado e residente
nesta cidade na avo Pátria,nQ 1225._._._._._._._._._._. __ com 73 anos.- •
• -._._._. de idade, estado civil viuvo.-.-.-.'i- filho de JACaS BRAUN e MARIA -
BRAUN, 'ambos falecidos .-.-.-.-.-. __ ._._._._._._._._._:-._._._,._naturais
deste Estado.- .-. -,-,-".- .-.-.-. -.- residentes .-.- .-.-.- .-.-.-.-.-.- .-.- •.-.-.-.- - -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.~-.-.-.-.-.-.-.- .. _._. - ._. _._ ._ _._ ._._._ ._ .._._ .-.- ._._._ ._._._ .._ .-T.T-. -.-.-. -.- .. - ..
•_._._ Foi declarante a sra •. Odete Therezinha Arnhold, do lar ._._ •.•• sendo
o atestado de óbito firmado por Dr. Tercilo1Knop.-.-.-.-.-.-r.-.-.-.-.-.-.-.- ..-,

que deu como causa.mortis Anem}a A2uda P9r hemorragia interna por perfuração
cardiaca-Projetil de arma. ~eepuh~lfu~nto' foi feito no cemitério Cat~lico Bom Je

'sua, nesta cidade .-.-.-.-.-.-.-.-.~.-.-.-~-.-.- ..-.- .•-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
-- '.-, ,:'>~.-.-.- 0BSERVAÇÕES. 'Não deixou berié: a inventariar, ~.J deixou tsstamen-

'to. Era aleitar e reservista. Era casado, digo, era viuvo de ROSAMARIA
BRAUN, fora~ cBsados no Cart~rio de Coronel Gerv~sio-Tapera, livro 8-03,
fls. 082AnQ 234 ..Deixou treze ( 13 ) filhos de nomes: ODETE THEREZINHA,JOSÉ ANTONIO, MARGARIDA CONCEIÇÃO, OACOB PAULO, JOAO GUIDO, JORGE LUIZ,
MARIA REGINA, ANA MERCEOES, MARIA BEATRIZ, MARIA DE LOURDES. JAIME FRAN-
CISCO, MARIA ANGELA e SUZANAELISABETH, todos maiores de idade.-.-.-.-.

I
o referido é verdade e dou fé

Carazinho,29 de

Oficial do R
O ..•..CIAL

maio de 19 85
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