
PROJETO DE LEI Nº 04/2022 

 

 

DÁ DENOMINAÇÃO A RUA DO MUNICÍPIO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O VEREADOR, Matheus Klassmann, no uso de suas atribuições legais 

conferidas pela Lei Orgânica do Município de Tupandi (LOM) e pelo Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Vereadores (RICVT) encaminha e propõe ao plenário o Projeto de Lei nº 

04/2022, de 01 de agosto de 2022, de sua iniciativa. 

 

 

Art. 1º Denomina-se ESTRADA ADRIANO JOSÉ SEHNEM a via localizada na zona rural 

do bairro Morro da Manteiga, iniciando no entroncamento com a Estrada Aloísio Sehnem, lado 

ímpar, distante aproximadamente 380,00metros da Rua Pedro Rambo, na coordenada 

geográfica  29°27'28.18"S e  51°24'14.79"O.  A estrada inicia seguindo no sentido sul-norte até 

a coordenada  29°27'23.37"S e  51°24'12.49"O, onde passa a seguir no sentido oeste-leste até o 

ponto final de coordenada geográfica  29°27'25.89"S e  51°24'3.85"O, com largura de 

8,00metros e extensão total de 413,00metros; conforme mapa em anexo. 

 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 

Tupandi / RS, 01 de agosto de 2022 

 

Matheus Klassmann 

Vereador 



JUSTIFICATIVA 

 

Encaminhamos à apreciação dos nobres Edis o Projeto de Lei nº 04/2022, de iniciativa 

do Vereador Matheus Klassmann, com a finalidade de formalizar a denominação da Estrada 

Adriano José Sehnem, conforme o mapa anexo. 

 

O projeto procura regularizar a estrada situada em zona rural existente no município. 

Como se sabe, a nomeação da estrada traz inúmeros benefícios, possibilitando a adequada 

formalização dos imóveis e regularização de endereços. 

 

O homenageado é Adriano José Sehnem, que nasceu em 22 de junho de 2001. Filho de 

Afonso Selvino Sehnem e Alice Maria Ertel Sehnem, era irmão de Cristiano Francisco, Liane 

Maria e Cristiane Maria. 

 

Em sua trajetória de vida, Adriano ficou conhecido por sua alegria e a paixão pela 

música. Era um jovem que sempre estava disposto a ajudar amigos e familiares.  

 

Adriano veio a falecer no dia 23 de março de 2017, aos 15 anos. 

 

Morador da estrada, o homenageado deixa saudades na família, que aguarda pela 

aprovação do referido projeto. 

 

Portanto, contamos com vossa pronta aprovação. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 

Tupandi / RS, 01 de agosto de 2022 

 

Matheus Klassmann 

Vereador 


