
!»
JV

SiCCf’Afir- o*

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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Of. n° 137/21 - GPC Carazinho, 15 de junho de 2021

Excelentíssima Senhora,
Ver. Janete Ross de Oliveira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CÂMARA MUNICIPAL

1 ? JUN.
Encaminha Projeto de Lei n° 043/2021

===^=
Roa.^
Ass.^

Senhor Presidente:

Pelo Presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 

043/2021 desta data, que “Denomina ruas e Praça do Loteamento Residencial Rech IH”, 

para apreciação.

Exposição de Motivos:

O projeto de lei apresentado visa denominar ruas e Praça do Loteamento 

Residencial Rech III, aprovado pelo Decreto Executivo n° 068/2021. A indicação de tais 

nomes se dá pelos relevantes serviços prestados e incansável trabalho junto à comunidade 

carazinhense.

Em anexo encaminhamos biografias dos homenageados, bem como mapa

com Projeto do Loteamento.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 043, DE 15 DE JUNHO DE 2021.

Denomina ruas e Praça do Loteamento 
Residencial Rech ///.

Art. 1o As ruas e Praça situadas no Loteamento Residencial urbano Rech 
III aprovado pelo Decreto Executivo n° 068/2021, nos trechos abaixo descritos, terão as 
seguintes denominações, conforme mapa e memorial descritivo em anexo:

- Rua Waldemar Schmitz - Rua que inicia na Rua Dona Júlia e finda no 
Espaço Livre de Uso público 2, lote 063 da quadra 146;

- Rua Olibio Dummel - paralela a Sul da Rua João Rech;

- Praça Maria Erica Rech - espaço livre de uso público 1, lote 062 da
quadra 146.

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 15 de junho de 2021.
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Curriculum de Waldemar Schmitz.

Waldemar Schmitz, nascido em Sobradinho, RS, am 29 de 
agosto de 1936, faleceu em 18 de fevereiro de 1990.
De familia humilde, que trabalhava no cultivo e 
comercialização de fumo, filho de Henrique Schmitz, 
também caminhoneiro, e de Maria Spies.
Aos 18 anos, após cumprir o serviço militar e deixar o 
quartel, mudou-se para Carazinho, a procura de 
oportunidades de trabalho. Iniciou como motorista em -mn* 
distribuidora de bebidas. Depois de juntar economias, 
comprou seu primeiro caminhão.
Em 1967, casou-se com Nelci Schmitz. Tiveram 4 filhos: 
Marinilce, Alexandre, Ricardo e Ana Paula.
Waldemar Schmitz, fundou a Transportadora Waldemar Ltda, 
em 1966, hoje TW Transportes Ltda, sendo um pioneiro na 
região e um exemplo de empreendedor. Naquela época, 
apostou no potencial do mercado de transportes rodoviário 
de cargas. Atuou, também, por muitos anos no setor 
agricola, com áreas de plantação, produção de sementes e 
suinocultura.
Waldemar Schmitz teve também uma bela jornada na área de 
esportes, representando vários clubes em Carazinho, como 
jogador de futebol e de bochas e bolão, nos clubes: 
Flamengo, Caixeiral e Harmonia.
Na sociedade de Carazinho, sempre presente e atuante em 
inúmeras entidades, com destaque para Lions Clube 
Carazinho Glória. Um exemplo para toda a familia de 
espirito de luta, garra e determinação.
Este ano, seu legado, a TW Transportes Ltda. comemora 55 
anos de atividade, empregando milhares de pessoas, 
contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da 
comunidade.
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OLÍBIO DUMMEL

Nasceu em 19.07.1934, e faleceu em 01.10.2020 com 86 anos.
Filho de Lindolfo Dummel e Maria Paulina Dummel, casado com Iracema Kochhann 
Dummel, casou em 27.02.1960, teve uma filha Denize Teresinha Dummel, neta Yohanna 
Dummel De Mari e neto Yehrro Dummel da Roza.
Nasceu em Tesouras, interior de Chapada, depois veio para Carazinho, onde trabalhou no 
Zerwes (fábrica de esquadrias).
Em 1955 com seus irmãos e amigos criou o Flamengo da Colonia Dona Julia, que até 
hoje tem sede própria, sendo muitos anos presidente, e financeiro do clube. Montou sua 
própria empresa de esquadrias e móveis no bairro Oriental, mobiliando muitas casas que 
até hoje tem os seus móveis, sempre elogiado pelo seu trabalho, passou grande parte da 
vida ajudando o Clube Harmonia, sendo presidente e cuidando por muitos anos da parte 
financeira, na sua gestão adquiriu e construiu a sede campestre, Jogador de bolão e 
bocha passou muitos anos disputando e representando o Clube Harmonia. Pessoa muito 
correta, que sempre batalhou pelo bem do Flamengo e Harmonia.

Denize T. Dummel



MARIA ERICA RECH

Nascida em 11 de junho de 1942. no Município de Chapada, veio criança para 
Carazinho. filha de Lindolfo Dumniel e Paulina Dummel. Casou-se com Pedro Teimo 
Rech, teve dois filhos, Cristine e Rogério Rech. Filha de agricultores exerceu esta 
profissão, trabalhando inclusive com trator na lavoura. Mais tarde realizou um curso de 
doceira. exercendo durante anos esta profissão onde era muito conhecida pela qualidade 
do serviço. Fez parte ativa dos clubes Harmonia e G. E. Flamengo onde morou na 
Colónia Dona Julia. Teve parte ativa para iniciar o Loteamento Rech. onde incentivou o 
marido e os filhos e fez parte também das idéias dos Projetos dos Loteamentos I, II e III. 
Fervorosa a Nossa Senhora Aparecida e a Santa Rita de Cassia.
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