
PROJETO DE LEI Nº 03/2022 

 

 

DÁ DENOMINAÇÃO A RUA DO MUNICÍPIO E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O VEREADOR, Jairo Henrique Kunzler, 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 

03/2022, de 01 de agosto de 2022, de sua iniciativa. 

 

 

Art. 1º Denomina-se Rua JOSÉ ODILO BACH  a via localizada no bairro Morro da Manteiga, 

iniciando na Rua Pedro Adão Bach, lado par, distante aproximadamente 165,00 metros do 

entroncamento com as Ruas Francisco Balduíno Rhoden e Rua Estefano Júlio Schneiders, na 

coordenada geográfica 29°26'49.53"S e 51°25'2.23"O.  A rua segue no sentido oeste-leste por 

cerca de 190,00 metros, até o ponto de coordenada geográfica   29°26'49.35"S e 51°24'55.08"O; 

com largura mínima de 6,00 metros; 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 

 

Jairo Henrique Kunzler 

Vereador 



JUSTIFICATIVA 

 

Encaminhamos à apreciação dos nobres Edis o Projeto de Lei nº 03/2022, de iniciativa 

da Vereador Jairo Henrique Kunzler, com a finalidade de formalizar a denominação da Rua 

JOSÉ ODILO BACH conforme o mapa anexo. 

 

O projeto procura regularizar a rua existente no município. A escrita da rua é simples e 

de fácil memorização, bem como não encontra oposição dos moradores da região. Como se 

sabe, a nomeação da rua traz inúmeros benefícios, possibilitando a adequada formalização dos 

imóveis, regularização de endereços.  

  O homenageado nascido, em 29 de dezembro de 1933, na localidade de Morro da 

Manteiga, em Tupandi. Filho dos agricultores Pedro Adão Bach e Regina Bach, sempre residiu 

no munícipio. Foi casado com a Sra. Elvira Edwiges Bach, com quem teve 11 filhos: Clarice, 

Alice, Bernadete, Isolde, Atair, Gilberto, Ignácio, Dirce, Vera, Antonia (in memoria) e Lucio 

(in memoria) 

  José Odilo Bach era agricultor, atuante na Igreja, escolas, diretoria, uma pessoa muito 

dedicada à sua família e dedicou 14 anos de sua vida a comunidade, o qual diariamente tocava 

o sino da Igreja. Em domingos seu lazer era jogar uma partida de futebol e quando mais de 

idade acompanhava os campeonatos de futebol em sua localidade e demais.  

José Odilo Bach, residiu sempre na rua a qual será homenageada e veio a falecer no dia 

13 de julho de 2013, aos 80 anos. 

                    Ante o exposto, contamos com vossa pronta aprovação. 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Vereadores 

Tupandi / RS, 01 de agosto de 2022 

 

Jairo Henrique Kunzler 

Vereador 


