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PROJETO DE LEI Nº __________/2021 
 

LEI Nº______DE_____DE______________DE 2021 
 
 
 
 

Denomina de Travessa Romilda Alina Becker 
localizada no Distrito de Aguapés.  

 
 
 
 

Art. 1º Fica denominada de Travessa Romilda Alina Becker, a via pública 
localizada no Distrito de Aguapés. 

 
Parágrafo único. A referida via, tem início na Rua João Pedro da Silva (Lateral 

da BR 101 no km 82), com uma extensão de 54 metros e sendo uma via sem saída, 
limítrofe com a propriedade que pertencia a dona Romilda, onde hoje encontra-se 
morando uma neta sua, a Gisele Soares e a sua família. 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Osório em _________________  
 
 
 
 

Roger Caputi Araújo 
Prefeito 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVO 
 

O Projeto de Lei que estamos encaminhando para apreciação dos demais pares 
desta Casa Legislativa tem por finalidade, tão somente, oficializar o nome de uma via 
pública já consolidada e reconhecida pela Administração Municipal, uma vez que na Lei 
Municipal nº 5.974/201, que aprovou a planta genérica de valores, já existe referência 
sobre a via. 

 
Cabe salientar que os moradores desejam, com este ato, homenagear a Sra. 

Romilda, além, que os moradores enfrentam problemas de entrega de correspondência. 
 
Por fim informamos que não foram encontradas legislações, exceto a da planta 

genérica de valores, que nomearam a referida via. Por tais motivos contamos com a 
aprovação do presente Projeto de Lei pelo Plenário desta Casa Legislativa. 

 
 

BIOGRAFIA DA SENHORA ROMILDA ALINA BECKER 
 

 
Romilda Alida Becker, filha de Adlfredo Schell e Alvina Ema Klagenberg, nasceu 

em Aguapés, distrito de Osório, onde viveu toda sua infância e juventude. Aos 20 anos 
se casou com Ronaldo Osvaldo Becker, continuou em Aguapés por mais alguns anos e 
depois foram morar em Maquiné. Tiveram nessa união duas filhas, Eronita Becker 
Soares e Eroni Becker Muller. Dona Romilda trabalhava como doceira e na roça. Aos 53 
anos, Romilda ficou viuva onde retornou para o Diatrito do Aguapés, sendo a primeira 
moradora da referida via, pois estavam recém vendendo os lotes. Ali viveu até seus 76 
anos. Faleceu no dia 15/07/2018, deixando 2 filhas, 2 netas e 3 bisnetas. 

 
 

EM ANEXO: 
- Mapas da localização. 
- Cópia do RG da Senhora referenciada. 
- Fotos da referida via. 
- Abaixo-assinado. 

 
Sala das Sessões em __ de __________ de 2021. 

 
 
 

                                                                              Julio Mirim 
                                                                              Vereador 
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